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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação de Lisboa

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada n.º 42/
2002 � Instalações de aquecimento central da Escola
Básica 2,3 Dr. Ruy de Andrade � Entroncamento.

1 � Direcção Regional de Educação de Lisboa, Direcção de Ser-
viços de Recursos Materiais, Praça de Alvalade, 12, 2.º, 1749-
-070 Lisboa (telefone: 218433900; fax: 218479885).

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 � Escola Básica 2,3 Dr. Ruy de An-
drade, Entroncamento.

b) Designação da empreitada � «Empreitada n.º 42/2002 � Ins-
talações de aquecimento central».

c) Preço base, em euros � 150 672 euros.
4 � Prazo de execução � 120 dias, incluindo sábados, domingos

e feriados, trabalho nocturno e diurno além do horário normal.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Direcção

de Serviços de Recursos Materiais da Direcção Regional de Educação
de Lisboa, Praça de Alvalade, 12, 2.º, 1749-070 Lisboa, onde os
documentos que o constituem podem ser examinados durante as horas
normais de expediente.

b) A aquisição dos elementos referidos no n.º 5, alínea a), pode
ser feita na mesma morada, devendo ser solicitados, obrigatoriamente
por escrito (fax: 218479885), dentro do primeiro terço do prazo
do concurso, nas condições previstas no n.º 1.3 do programa de
concurso.

c) O processo de concurso deverá ser pago na tesouraria da RAG
(rés-do-chão) e levantado no Secretariado da DSRM, 3.º andar, me-
diante a apresentação de fax ou requerimento com o pedido emitido
pela empresa e recibo do pagamento.

d) O preço do processo de concurso é de 100 euros, acrescido de
IVA.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas do
45.º dia seguido, incluindo sábados, domingos e feriados, a contar do
dia seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues no serviço indicado na alínea a)
do n.º 5, na Secção de Apoio Técnico.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-

tantes dos concorrentes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil seguinte

ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas, pelas
10 horas, no local indicado no n.º 5, alínea a).

8 � O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5 % do
preço total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com ele a celebração do contrato da empreitada.

9 � A empreitada será no regime de preço global. Os pagamen-
tos serão efectuados nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � A este concurso podem concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se associarem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11:
11.1 � Só serão admitidos como concorrentes 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 contenha a(s) seguinte(s) autoriza-
ção(ões):

a) Da 8.ª subcategoria da 5.ª categoria, com classe corres-
pondente ao valor da sua proposta;

b) Da 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, das 1.ª e 11.ª subcate-
gorias da 5.ª categoria, cada uma da classe correspondente
ao valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na
proposta e que será indicada em documento anexo àquela,
caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na
alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea b), indicará, em documento a incluir no invólu-
cro dos «Documentos», os subempreiteiros possuidores des-
sas autorizações, aos quais ficará vinculado por contrato para
a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão de ser incluídos no invó-
lucro da «Proposta» as declarações de compromisso, subs-
critas pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros,
das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titulari-
dade do certificado de classificação contendo as autoriza-
ções exigidas no concurso e, bem assim o valor total dos
trabalhos a que respeitem.

11.2 � A titularidade do certificado de classificação, contendo as
autorizações exigidas, prova-se pelo cumprimento da alínea a) do
n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11.3 � Poderão igualmente concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificados de classificação de
empreiteiro de obras públicas, titulares de certificados de
inscrição oficial de empreiteiros aprovados adequados à obra
posta a concurso e emitidos por autoridade competente de
Estado membro da União Europeia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
o Espaço Económico Europeu, nos termos do mesmo
Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, e se os
mesmos o permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio,
nos termos estabelecidos nesse Acordo e se o mesmo o
permitir.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias.
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13 � Analisada a capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes, nos termos do n.º 19 do programa de concurso, tendo
em conta o que consta dos n.os 4 e 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, bem como nos elementos referidos nos
n.os 2 e 3 do artigo 98.º do mesmo decreto-lei, e ainda a Portaria
n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, as propostas dos concorrentes
qualificados serão graduadas através da ponderação dos seguintes fac-
tores:

a) Preço � 55 %;
b) Garantia de boa execução � 45 %.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 22 de Maio de 2003.
16 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A. � 22 de Maio de 2003.

Pela Directora Regional, o Director Regional-Adjunto, Carlos
Dantas Aveiro. 3000103248

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada n.º 70/
2002 � Construção civil, instalações eléctricas e me-
cânicas e arranjos exteriores do bloco balneário
tipo «J» e da sala de convívio de alunos da Escola Se-
cundária de Santa Maria � Sintra.

1 � Direcção Regional de Educação de Lisboa, Direcção de Ser-
viços de Recursos Materiais, Praça de Alvalade, 12, 2.º, 1749-
-070 Lisboa (telefone: 218433900; fax: 218479885).

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 � Escola Secundária de Santa Maria �
Sintra.

b) Designação da empreitada � «Construção civil, instalações
eléctricas e mecânicas e arranjos exteriores do bloco balneário tipo 'J'
e da sala de convívio de alunos».

c) Preço base, em euros � 647 825,48 euros.
4 � Prazo de execução � oito meses, incluindo sábados, domin-

gos e feriados, trabalho nocturno e diurno além do horário normal.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Direcção

de Serviços de Recursos Materiais da Direcção Regional de Educação
de Lisboa, Praça de Alvalade, 12, 2.º, 1749-070 Lisboa, onde os
documentos que o constituem podem ser examinados durante as horas
normais de expediente.

b) A aquisição dos elementos referidos no n.º 5, alínea a), pode
ser feita na mesma morada, devendo ser solicitados obrigatoriamen-
te por escrito (fax: 218479885), dentro do primeiro terço do prazo
do concurso, nas condições previstas no n.º 1.3 do programa de
concurso.

c) O processo de concurso deverá ser pago na tesouraria da RAG
(rés-do-chão) e levantado no Secretariado da DSRM, 3.º andar, me-
diante a apresentação de fax ou requerimento com o pedido emitido
pela empresa e recibo do pagamento.

d) O preço do processo de concurso é de 200 euros, acrescido de
IVA.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas do
45.º dia seguido, incluindo sábados domingos e feriados, a contar do
dia seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues no serviço indicado na alínea a)
do n.º 5, na Secção de Apoio Técnico.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-

tantes dos concorrentes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil seguinte

ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas, pelas
10 horas, no local indicado no n.º 5, alínea a).

8 � O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5 % do
preço total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com ele a celebração do contrato da empreitada.

9 � A empreitada será no regime misto. Os pagamentos serão
efectuados nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

10 � A este concurso podem concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se associarem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11:
11.1 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de cer-

tificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo

Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões):

a) Da 1.ª categoria (Empreiteiro geral de edifícios), com clas-
se correspondente ao valor da sua proposta;

b) Das 1.ª, 5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, das
1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, cada uma da
classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados
que lhes respeitam, consoante a parte que a cada um desses
trabalhos cabe na proposta e que será indicada em do-
cumento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
na alínea b), indicará, em documento a incluir no invólu-
cro dos «Documentos», os subempreiteiros possuidores des-
sas autorizações, aos quais ficará vinculado por contrato para
a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão de ser incluídos no invó-
lucro da «Proposta» as declarações de compromisso, subs-
critas pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros,
das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titulari-
dade do certificado de classificação contendo as autoriza-
ções exigidas no concurso e, bem assim o valor total dos
trabalhos a que respeitem.

11.2 � A titularidade do certificado de classificação contendo as
autorizações exigidas prova-se pelo cumprimento da alínea a) do n.º 1
do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11.3 � Poderão igualmente concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificados de classificação de
empreiteiro de obras públicas, titulares de certificados de
inscrição oficial de empreiteiros aprovados adequados à obra
posta a concurso e emitidos por autoridade competente de
Estado membro da União Europeia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
o Espaço Económico Europeu, nos termos do mesmo
Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, e se os
mesmos o permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários do Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio, nos
termos estabelecidos nesse Acordo e se o mesmo o permitir.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias.
13 � Analisada a capacidade financeira, económica e técnica dos

concorrentes, nos termos do n.º 19 do programa de concurso, tendo
em conta o que consta dos n.os 4 e 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, bem como nos elementos referidos nos n.os

2 e 3 do artigo 98.º do mesmo decreto-lei, e ainda a Portaria n.º 1465/
2002, de 14 de Novembro, as propostas dos concorrentes qualifica-
dos serão graduadas através da ponderação dos seguintes factores:

a) Preço � 55 %;
b) Garantia de boa execução � 45 %.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 22 de Maio de 2003.
16 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A. � 22 de Maio de 2003.

Pela Directora Regional, o Director Regional-Adjunto, Carlos
Dantas Aveiro. 3000103250

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral das Instalações

e Equipamentos da Saúde

Direcção Regional das Instalações e Equipamentos da Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo

Anúncio

Concurso público n.º 5/03-L � Centro de Histocompa-
tibilidade do Sul � Aquisição de equipamento médico
dos laboratórios (n.º 1 do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Concurso promovido pela Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde, Direcção Regional das Instalações e Equi-
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pamentos da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, sita na Avenida de
António Augusto de Aguiar, 19, 2.º, 1050-012 Lisboa (telefone:
213527007; telefax: 213527015).

2 � a) Os bens a fornecer classificam-se sob o código 33100000-1
do Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV).

b) A quantidade e as especificações técnicas dos bens a adquirir
são as que constam nas cláusulas técnicas do caderno de encargos.

c) O(s) contrato(s) a celebrar visa(m) a aquisição dos bens referi-
dos no n.º 2, alínea b).

3 � Local de entrega dos bens � Centro de Histocompatibilidade
do Sul, em Lisboa.

4 � O prazo de entrega dos bens deverá ser indicado pelos con-
correntes na respectiva proposta.

5 � As propostas a apresentar pelos concorrentes poderão
referir-se quer ao conjunto da aquisição pretendida quer a parte desta.

6 � Não são admitidas variantes ou condições divergentes das
referidas nos elementos patentes a concurso.

7 � Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos
no n.º 10.1, alíneas c), d) e e), do programa de concurso para efei-
tos de apreciação da capacidade técnica e financeira, nos termos do
n.º 4 do programa de concurso.

8 � Os agrupamentos de empresas concorrentes deverão adoptar
a forma jurídica de consórcio externo no caso de lhes vir a ser ad-
judicado o fornecimento.

9 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados no serviço indicado no n.º 1 durante as horas
de expediente.

As cópias dos elementos acima referidos deverão ser solicitadas à
firma ARQUIBET, sita em Lisboa, na Avenida de Santos Dumont,
55-B (telefax: 217932985).

b) Os interessados poderão obter cópias do processo do concurso
desde que solicitadas até às 17 horas do último dia útil da semana
anterior à da data da entrega das propostas.

c) O custo total dos elementos referidos no n.º 9, alínea a), é de
15 euros, a pagar em cheque ou numerário.

10 � a) As propostas devem ser entregues no serviço indicado,
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção.

b) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do dia 16 de
Julho de 2003.

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
redigidos em língua portuguesa e nas condições previstas no n.º 11.1
do programa de concurso.

11 � O acto público do concurso realizar-se-á no dia 17 de
Julho de 2003, pelas 9 horas e 30 minutos, na sede da Direcção
Regional das Instalações e Equipamentos da Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, sita em Lisboa, na Avenida de António Augusto de
Aguiar, 19, 2.º

Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

12 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo-se aos seguintes critérios, por ordem decrescente da sua im-
portância:

1.º Qualidade dos equipamentos propostos � 50 %;
2.º Preço � 30 %;
3.º Prazo de garantia � 15 %;
4.º Prazo de entrega � 5 %.

13 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 60 dias úteis a contar da data limite para
a sua entrega.

14 � O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento deve-
rá prestar uma caução de valor correspondente a 5 % do preço total
da adjudicação.

O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Portu-
guês e os encargos serão satisfeitos por conta da dotação de Inves-
timento do Plano, consignada à Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � Enviado para publicação no Diário da República e no Jornal

Oficial da União Europeia (novo formulário tipo) em 22 de Maio
de 2003.

17 � Recebido, para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais da União Euro-
peia em 22 de Maio de 2003.

22 de Maio de 2003. � O Director, Pereira Coutinho.
3000103194

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO
Casa Pia de Lisboa

Aviso

Abertura do concurso público n.º 145/B � «Prestação de
serviços de férias praia/campo aos educandos dos di-
versos colégios da Casa Pia de Lisboa».

1 � Entidade contratante � Casa Pia de Lisboa, instituto públi-
co de assistência a menores, pessoa colectiva n.º 501390642, com
Provedoria na Avenida do Restelo, 1, 1449-008 Lisboa (telefone:
213614000; fax: 213627165).

2 � Categoria do serviço e local de prestação de serviços � pres-
tação de serviço de férias praia/campo e acompanhamento educati-
vo durante vinte e quatro horas/dia de educandos de diversos colégi-
os da Casa Pia de Lisboa a pessoas colectivas e singulares
especializados nesta actividade, em instalações sob a sua responsabi-
lidade, nos locais e períodos/datas constantes do mapa anexo ao
programa de concurso e caderno de encargos (CPA: subcatego-
ria 80.42.20).

3 � Duração do contrato � de acordo com as datas do mapa
anexo ao programa de concurso e caderno de encargos.

4 � Entidades prestadoras de serviços � pessoas colectivas ou
singulares especializadas em prestação de serviço de férias praia/cam-
po (CPA: subcategoria 80.42.20), devidamente credenciadas para o
efeito.

5 � Requisitos necessários à admissão dos concorrentes �
só serão aceites propostas de entidades que não se encontrem em
alguma das situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, e pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de
13 de Setembro.

5.1 � Os concorrentes deverão:

a) Dar cumprimento ao exigido nas alíneas a), b) e c) do ar-
tigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Justificar, por nota, o preço por cada colégio e o total, apre-
sentar programa de actividades e plano de pagamentos e
especificações dos aspectos considerados essenciais pelo
concorrente para a manutenção da sua proposta, e cuja re-
jeição implicará a sua ineficácia.

Quando o concorrente tiver iniciado a sua actividade há menos
de três anos, deverá apresentar as declarações e provas respeitantes
ao período de funcionamento (nunca inferior a um ano).

6 � Variantes à proposta e condições divergentes � não serão
admitidas variantes da proposta apresentada pelo concorrente ou
propostas com condições divergentes.

7 � Pedidos do programa do concurso e caderno de encargos �
o processo do concurso e o caderno de encargos podem ser consul-
tados, bem como podem ser solicitadas cópias, a partir da data de
publicação deste anúncio no Diário da República, nos Serviços de
Aprovisionamento e Logística da Casa Pia de Lisboa, na Avenida
do Restelo, 1, 1449-008 Lisboa [telefone: 213614000 (extensões:
202/8); fax: 213627165], todos os dias úteis, das 9 horas e 30 mi-
nutos às 17 horas e 30 minutos.

8 � Desde que solicitados em tempo útil e mediante o pagamen-
to de 25 euros, o programa do concurso e o caderno de encargos
serão entregues ou enviados (neste caso acrescidos dos portes de
correio) aos interessados pela entidade contratante até quatro dias
após a recepção do pedido.

9 � Informações:

a) As informações e os pedidos de esclarecimentos considera-
dos necessários devem ser solicitados, por escrito, dentro
do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das
propostas, à entidade que preside ao concurso;

b) Os esclarecimentos a que se refere a alínea anterior serão
prestados, por escrito, até ao fim do segundo terço do pra-
zo fixado para apresentação das propostas.

10 � Apresentação da proposta � as propostas devem respeitar
o preceituado no artigo 97.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho, o programa do concurso e o caderno de encargos e serão diri-
gidas ao provedor da Casa Pia de Lisboa, Avenida do Restelo, 1,
1449-008 Lisboa, com identificação no sobrescrito exterior, fecha-
do e lacrado, do concurso e da entidade concorrente.
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A recepção das propostas tem de verificar-se impreterivelmente
até às 17 horas do 15.º dia a contar da data da publicação do presen-
te anúncio no Diário da República, na Divisão de Aprovisionamen-
to e Logística da Provedoria da Casa Pia de Lisboa, na Avenida do
Restelo, 1, 1449-008 Lisboa.

11 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar numa sala da Prove-
doria da Casa Pia de Lisboa no dia útil imediato ao termo
do prazo para apresentação das propostas, pelas 14 horas e
30 minutos;

b) Só poderão intervir no acto do concurso os concorrentes
ou seus representantes, devidamente credenciados para o
acto.

12 � Critério de adjudicação � a proposta de adjudicação será
formulada com base nos seguintes factores e ponderação local:

Mérito técnico (MT) � 60 %;
Preço (PR) � 40 %.

13 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � 60 dias contados da data da sessão da abertura
das propostas (artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho).

14 � Caução � o valor da caução a prestar pelo(s) adjudicatário(s)
é de 5 % do valor total da adjudicação.

15 � Reserva de adjudicação � a Casa Pia de Lisboa reserva-se o
direito de não proceder à adjudicação global ou só o fazer parcial-
mente, consoante as propostas forem consideradas total ou parcial-
mente inaceitáveis para a instituição contratante.

16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia relativo a
esta aquisição.

17 � Recebido, para publicação, na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., em 23 de Maio de 2003.

23 de Maio de 2003. � A Provedora, Catalina Pestana.
3000103300

Instituto do Emprego e Formação Profissional

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Anúncio

Concurso público n.º 20035100105, ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho

1 � Entidade contratante � Instituto do Emprego e Formação
Profissional, Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Divisão
de Administração Geral, Rua das Picoas, 14, 1069-003 Lisboa (tele-
fone: 213307400; fax: 213307616).

2 � Objecto do concurso público � assistência técnica, conser-
vação, manutenção e reparação das instalações e dos equipamentos,
a prestar no Centro de Formação Profissional de Tomar, sito na
Rua do Professor Gomes Correia, Marmelais de Baixo, 2300-
-401 Tomar.

3 � Propostas variantes � não é admitida a apresentação de
propostas com variantes.

4 � Documentação necessária à formalização da proposta �
os concorrentes deverão apresentar a seguinte documentação:

a) Declarações conforme alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 9.º
do programa de concurso;

b) Compromisso de que se submete à legislação em vigor e ao
foro do Tribunal da Comarca de Lisboa, com renúncia a
qualquer outro.

5 � Levantamento e consulta da documentação � o programa
de concurso, o caderno de encargos e os documentos complementa-
res podem ser obtidos na morada indicada no n.º 1 a partir da data
da publicação do presente anúncio no Diário da República, todos
os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas, até ao dia e
hora de abertura do acto público.

6 � Local de recepção das propostas � as propostas devem
ser entregues em mão ou enviadas, sob registo e com aviso de
recepção, dentro do prazo fixado, para o Instituto do Emprego e
Formação Profissional, Delegação Regional de Lisboa e Vale do
Tejo, Divisão de Administração Geral, Rua das Picoas, 14, 1069-
-003 Lisboa.

7 � Data limite da recepção das propostas:

a) A data limite para apresentação das propostas é até às
17 horas do 15.º dia a contar da data da publicação do pre-
sente anúncio;

b) As propostas deverão obrigatoriamente ser redigidas em
português;

c) Os preços devem ser unitários e totais, sem inclusão do IVA.

A proposta deverá conter a descrição dos trabalhos a realizar, os
preços e os prazos de entrega.

Os preços devem ser unitários para trabalho normal, nocturno,
feriado ou fim-de-semana e totais em horário normal, sem inclusão
de IVA.

Deve-se mencionar expressamente que ao preço acresce aquele
imposto, à taxa em vigor.

A proposta base deverá ainda referir:

1.º O prazo necessário ao início da concessão;
2.º Declaração comprovativa da existência de seguro de riscos

profissionais, cujo valor deverá ser igual ou superior ao va-
lor da proposta apresentada.

8 � Sessão de abertura das propostas:

a) A sessão de abertura das propostas será pública e decorrerá
na Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Divisão
de Administração Geral, Rua das Picoas, 14, 1069-003 Lis-
boa, às 10 horas do dia útil imediato ao mencionado na alí-
nea a) do número anterior;

b) Os concorrentes ou seus representantes podem intervir no
acto público desde que devidamente credenciados e identifi-
cados.

9 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas não pode ser inferior a 60 dias a contar da data do acto
de abertura de propostas.

Este prazo considera-se prorrogado por iguais períodos se os con-
correntes nada requererem em contrário.

10 � Critérios de adjudicação � o critério definido para este
concurso é unicamente o do mais baixo preço, tendo em conta o
número de trabalhadores, por categoria profissional.

11 � Caução � o concorrente a quem for adjudicado o serviço
deverá prestar uma caução correspondente a 5 % do total da adjudi-
cação, com exclusão do IVA.

12 � Data de envio do anúncio � o anúncio foi remetido para
publicação no Diário da República em 23 de Maio de 2003.

13 � Data da recepção do anúncio pela Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � [...]

23 de Maio de 2003. � O Director de Serviços, J. M. Correia.
3000103279

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Escola Superior de Tecnologia

Anúncio

Concurso público n.º 1/ESTSetúbal/IPS-2003 � «Recupera-
ção da mediateca, livraria e tectos do edifício da
ESTSetúbal/IPS».

1 � Entidade adjudicante � Escola Superior de Tecnologia de
Setúbal, do Instituto Politécnico de Setúbal, com sede na Rua Vale
de Chaves, Campus IPS, Estefanilha, 2910-761 Setúbal (telefone:
265790000; telefax: 265790043).

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

3 � a) Local de execução � edifício da Escola Superior de Tec-
nologia de Setúbal, Rua do Vale de Chaves, Estefanilha, 2910-
-761 Setúbal.

b) Designação da empreitada � «Recuperação da mediateca, li-
vraria e tectos do edifício da ESTSetúbal/IPS».

Pretende-se com a presente empreitada a recuperação de parte do
edifício da ESTSetúbal/IPS. A presente empreitada está classificada
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no Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV), com as
seguintes referências:

28812400-1 � Tectos;
45111100-9 � Demolição;
45310000-3 � Obras de instalação eléctrica;
45441000-0 � Colocação de vidros;
45331000-6 � Instalação de aquecimento, ventilação e ar con-

dicionado.

O preço base do concurso é de 184 600 euros, com exclusão de
IVA.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo máximo de execução
da obra é de 50 dias, incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � Processo do concurso:

a) Consulta e pedido do processo � o processo do concurso
está patente, para consulta e ou aquisição, nos serviços
da entidade contratante, todos os dias úteis, das 9 horas
e 30 minutos às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às
17 horas, até ao dia e hora do acto público do con-
curso;

b) Custo do processo � as cópias do processo poderão ser
fornecidas no prazo máximo de seis dias após o pedido
escrito, mediante o pagamento da importância de
150 euros, sem IVA incluído, a pagar em dinheiro ou
cheque;

c) Podem ser solicitadas cópias do processo do concurso e dos
documentos complementares nos Serviços de Património
da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal/IPS, sitos na
morada referida no n.º 1, os quais serão fornecidos no pra-
zo máximo de cinco dias úteis a partir da data de recepção
do respectivo pedido escrito.

6 � Propostas:

a) Hora e data limite para entrega de propostas � a entrega
das propostas terá de ser efectuada até às 17 horas do
30.º dia (incluindo na contagem sábados, domingos e feria-
dos), sendo este prazo contado a partir do dia seguinte ao
da publicação no Diário da República;

b) Entrega das propostas � as propostas serão enviadas ou
entregues no endereço mencionado no n.º 1, contra recibo,
ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de re-
cepção;

c) Modo de apresentação � a proposta e os documentos que
a acompanham devem ser redigidos em língua portuguesa,
ou, não o sendo, devem ser acompanhados de tradução de-
vidamente legalizada e em relação à qual o concorrente
declare aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre
os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso �
são autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme o
n.º 5.2 do programa do concurso;

b) Hora, data e local de abertura das propostas � o acto
público do concurso terá lugar às 15 horas do 1.º dia útil
seguinte ao termo do prazo para apresentação de pro-
postas.

8 � Caução � o concorrente ao qual for adjudicada a obra fica
obrigado a prestar a caução de 5 % sobre o valor do contrato.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por preço global.
O pagamento do valor da empreitada efectuar-se-á em prestações

variáveis, em função das quantidades de trabalho periodicamente exe-
cutadas (pagamento por medição).

10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes
adjudicatário � a empreitada pode ser adjudicada a um agrupamento
de empresas que declarem, inequivocamente, a intenção de se cons-
tituírem juridicamente numa única entidade, em agrupamento com-
plementar de empresas ou consórcio externo, tendo em vista a ce-
lebração do contrato.

11 � Condições de admissão:

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),
contendo as seguintes autorizações:

13.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª categoria (Edifícios), 1.ª e
8.ª subcategorias da 5.ª categoria (Instalações eléctricas
e mecânicas), 1.ª subcategoria da 6.ª categoria (Outros
trabalhos), em classes correspondentes ao valor da pro-
posta;

b) Os não titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados adequado à obra posta a con-
curso e emitido por uma das entidades competentes
mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de con-
curso, o qual indicará os elementos de referência relati-
vos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição
e justifique a classificação atribuída nessa lista (nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março);

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do progra-
ma de concurso (artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março);

d) No caso de a empresa ter iniciado no corrente ano a sua
actividade, a avaliação da capacidade económica será efec-
tuada com base nas informações prestadas em documento
abonatório de uma instituição bancária reconhecida, e não
de acordo com os indicadores económicos e financeiros
estabelecidos pelo júri do concurso;

e) No caso de se tratar de grupos de empresas que declarem a
intenção de se constituírem juridicamente numa única enti-
dade, num agrupamento complementar de empresas ou em
consórcio externo, cada uma das empresas deve apresentar
os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade,
capacidade financeira, económica e técnica para a execu-
ção da obra posta a concurso  indicados nos n.os 15.1 e 15.3
do programa de concurso (artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março).

12 � Prazo de validade das propostas � será de 66 dias con-
tados a partir da data do acto público do concurso, nas condições
estipuladas no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � as propostas dos
concorrentes qualificados serão analisadas segundo o critério de ad-
judicação da proposta mais vantajosa, sendo os factores de aprecia-
ção das propostas e respectiva ponderação os seguintes:

Preço total da proposta � 70 %;
Prazo de execução � 30 %.

14 � Admissão de propostas variantes � não será admitida a
apresentação de propostas variantes nem de propostas que contem-
plem alterações de cláusulas do caderno de encargos.

15 � Outras informações:

a) Os interessados podem solicitar esclarecimentos relativos à
boa compreensão e interpretação dos elementos expostos
durante o primeiro terço do prazo fixado para apresenta-
ção de propostas;

b) O Instituto Politécnico de Setúbal reserva-se o direito de
não realizar a adjudicação se as condições das propostas não
lhe convierem.

16 � Informação prévia � não foi publicado anúncio de infor-
mação prévia relativo a este concurso público.

17 � Data de envio � este anúncio foi enviado para publicação
no Diário da República a 19 de Maio de 2003.

20 de Maio de 2003. � O Presidente do Conselho Administrati-
vo, João Francisco dos Santos Fernandes. 1000220991
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO

Anúncio

Concurso público para a pavimentação do caminho agrí-
cola entre a EN 257 passando pelo Monte do Galaz e
ligando novamente à EN 257.

1 � Câmara Municipal de Alvito, Largo do Relógio, 1, 7920-
-022 Alvito (telefone: 284480800; fax: 284485157).

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 � caminho agrícola entre a EN 257
passando pelo Monte do Galaz e ligando novamente à EN 257.

b) Designação da obra � «Pavimentação do caminho agrícola
entre a EN 257 passando pelo Monte do Galaz e ligando novamente
à EN 257».

c) Preço base do concurso, com exclusão do IVA � 190 707,28 euros.
4 � Prazo de execução da obra � 90 dias.
5 � a) O processo pode ser consultado na Câmara Municipal de

Alvito, Largo do Relógio, 1, 7920-022 Alvito, das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 às 17 horas.

b) O processo de concurso pode ser adquirido mediante o paga-
mento prévio de 10 euros, mais IVA.

6 � a) As propostas devem ser entregues até às 17 horas do
31.º dia seguinte ao da publicação no Diário da República.

b) As propostas devem ser entregues no Sector de Compras e
Armazém, na morada mencionada no n.º 1, contra recibo, ou envia-
das pelos CTT, sob registo e com aviso de recepção.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que

para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se

seguir ao termo do prazo fixado para a entrega das propostas, pelas
10 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Alvito.

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

9 � Modalidade jurídica de associação � serão admitidos agrupa-
mentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade
jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamento
satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiros de obras publicas.

10 � A empreitada é por série de preços, nos termos do arti-
go 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11 � Natureza e classificação das autorizações constante do al-
vará de empreiteiros de obras públicas � os alvarás exigidos são:

Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e classe correspondente ao
valor da proposta;

Das 2.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria, na classe cor-
respondente à parte dos trabalhos a que respeite.

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

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada:

Preço � 60 %;
Prazo de execução � 40 %.

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

15 � Data de envio para o Diário da República � 20 de Maio
de 2003.

20 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Paiva.
1000220983

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Anúncio

Concurso público para abastecimento de água, drenagem
e tratamento de águas residuais à freguesia de
Jazente � 2.ª fase.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Amarante,
Alameda de Teixeira de Pascoaes, 4600 Amarante (telefones:
255420200/255420205; fax: 255420201).

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 Jazente, concelho de
Amarante.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e
características gerais da obra � instalação de redes constituídas por
tubagem de PVC em PN 10 e os respectivos acessórios com diâme-
tros e comprimentos de tubagem que variam entre Æ 63 mm com
2330 m de comprimento e Æ 90 mm com 2235 m.

O abastecimento de água realiza-se por patamares de pressão, as-
segurados por uma válvula redutora de pressão. Prevê-se ainda a
colocação de bocas-de-incêndio de parede, assim como a execução
de ramais domiciliário de abastecimento de água.

A rede de saneamento terá uma área de influência coincidente com
a da rede de água, correspondendo a duas bacias de drenagem, em
que parte drenará para uma fossa colectiva existente e outra parte
para um novo órgão depurador constituído por fossa séptica e po-
ços absorventes. A tubagem será em PVC com Ø de 200 mm e PN 4,
numa extensão de 3820 m quando gravítica. Em parte da rede de
drenagem será necessário recorrer a uma estação elevatória de esgo-
tos (a construir) com um troço em pressão de 134 m de compri-
mento em tubagem PEAD com Æ 110 mm e PN 10. As câmaras de
visita serão em anéis pré-fabricados de betão com 0,10 m de espes-
sura e diâmetros de 1,00 m ou 1,25 m e com as bases em betão
simples. Serão executadas caixas de visita simples e com queda e
ainda ramais domiciliários de saneamento. Prevê-se ainda o le-
vantamento e reposição dos vários tipos de pavimento existen-
tes.

Classificação � grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.4, sub-
categoria 45.21.41, do Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho de 1998, publicado no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L 177, de 22 de Junho de 1998.

O preço base é de 301 000 euros, com exclusão do IVA.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos do processo

posto a concurso.
d) A obra não inclui a elaboração de projectos.
4 � O prazo de execução é de 120 dias, incluindo sábados, do-

mingos e feriados, a contar da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados, durante as horas de expediente, na Divisão
de Administração Geral da Câmara Municipal de Amarante, sita na
Alameda de Teixeira de Pascoaes, até ao dia e hora do acto público,
e pedidos até 10 dias úteis do término do prazo de entrega das pro-
postas.

b) O processo de concurso e documentos complementares são
fornecidos nas seguintes condições:

Prazo de entrega � cinco dias após o pedido;
Preços: 

Processo completo � 75 euros, mais IVA;
Partes � serão fornecidas de acordo com a tabela de ta-

xas em vigor.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas termina
às 16 horas do 30.º dia (dias seguidos, incluindo sábados, domingos e
feriados) a contar do dia seguinte ao da data de publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues ou enviadas para a Divisão de
Administração Geral, Câmara Municipal de Amarante.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
serão redigidas em português.

7 � a) No acto público do concurso podem intervir os concor-
rentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de sessões da
Câmara Municipal de Amarante pelas 14 horas e 30 minutos do
1.º dia útil seguinte ao do termo do prazo para entrega das propos-
tas. Caso este dia coincida com a segunda-feira, fica desde já adiado
para o dia seguinte.

8 � A caução é de 5 % sobre o preço adjudicado.
9 � A empreitada é por série de preços, conforme os artigos 18.º

e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O seu financia-
mento é o orçamento municipal. Os pagamentos efectuar-se-ão atra-
vés de autos de medição mensais, conforme os artigos 202.º e se-
guintes do mesmo decreto-lei.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas
e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos.
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11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e for-
malidades necessárias à avaliação das condições mínimas e técnicas
que o empreiteiro deve preencher, nomeadamente:

11.1 � a) Podem apresentar-se a concurso os concorrentes titu-
lares de certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Parti-
culares e do Imobiliário, com as seguintes autorizações:

9.ª subcategoria da 3.ª categoria e de classe que cubra o valor
global da proposta;

1.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria, e
1.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente à

parte dos trabalhos a que respeitem.

b) Ou, em alternativa, os concorrentes deverão possuir certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

11.2 � Poderão igualmente apresentar-se a concurso os concor-
rentes referidos nas alíneas b) a d) do artigo 54.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, nos termos dos artigos 67.º e 68.º do ci-
tado diploma.

11.3 � Os concorrentes deverão preencher as condições míni-
mas de carácter económico e técnico, que serão demonstradas atra-
vés dos documentos descritos no programa de concurso:

a) Avaliação da capacidade financeira � os critérios de avalia-
ção da capacidade financeira dos concorrentes para a exe-
cução da obra posta a concurso terá como base o quadro de
referência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro;

b) Avaliação da capacidade técnica � são adoptados os seguin-
tes critérios:

Comprovação de execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor
não inferior a 180 000 euros;

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

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

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

13 � Os critérios de apreciação das propostas e respectivos fac-
tores e ponderações são os seguintes:

a) Preço � 70 %;
b) Programação dos trabalhos � 20 %;
c) Prazo de execução � 10 %.

14 � É permitida a apresentação de propostas condicionadas no
que respeite ao prazo de execução.

Não é permitida a apresentação de propostas variantes ao pro-
jecto.

15 � Os documentos de habilitação e as propostas terão de ser
elaborados, instruídos e apresentados conforme o disposto no pro-
grama de concurso.

14 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos da Silva Magalhães. 3000102904

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio

Concurso público � «Fornecimento de lancil de cantaria»
(Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, nos termos do
artigo 87.º, n.º 1).

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal das Caldas da
Rainha, Praça de 25 de Abril, 2500 Caldas da Rainha (telefone:
262839700; faxes: 262839726/262839729).

2 � Bens a fornecer � lancil recto sutado, lancil de esquadria,
lancil curvo sutado e lancil curvo de esquadria.

3 � Classificação estatística do produto � CPA: D.I.26.70.12.
4 � Quantidades:

Lancil recto sutado com 15 cm de espessura � 800 m;
Lancil de esquadria com 10 cm de espessura � 500 m;

Lancil curvo sutado (raio inferior a 3 m) com 15 cm de espes-
sura � 100 m;

Lancil curvo de esquadria (raio inferior a 3 m) com 10 cm de
espessura � 100 m.

5 � Natureza do contrato a celebrar � contrato de aquisição de
bens.

6 � Local de entrega � no estaleiro da Câmara Municipal das
Caldas da Rainha (MATEL), sendo o adjudicatário responsável pelo
descarregamento e armazenamento do material.

7 � Data do início do fornecimento � de imediato, a contar da
data da notificação da adjudicação ou da data da assinatura do con-
trato.

8 � Data limite para a conclusão do contrato � o contrato terá
a duração de um ano.

9 � Autorização legal � o fornecimento apenas será adjudicado
a entidades que possuam autorizações legais, nos termos do progra-
ma de concurso.

10 � Não serão admitidas propostas relativas a parte dos servi-
ços ou bens objecto do concurso.

11 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes ou
que envolvam alterações de cláusulas do caderno de encargos.

12 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � as constantes do programa
de concurso e caderno de encargos.

13 � Modalidade jurídica de associação � serão admitidos agru-
pamentos de empresas, associando-se obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidário, em conformidade com o De-
creto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, e o artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 61/99.

14 � O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos:

a) As condições e demais elementos para este concurso en-
contram-se patentes na Secção Central, Serviço de Con-
cursos, da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, onde
podem ser examinados das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 às 17 horas;

b) O programa de concurso e caderno de encargos serão for-
necidos até ao dia 7 de Julho de 2003 pela Secção Central,
Serviço de Concursos, Câmara Municipal, Praça de 25 de
Abril, 2500 Caldas da Rainha (telefone: 262839700; faxes:
262839726/262839729).

15 � O caderno de encargos e demais documentos poderão ser
solicitados até 1 de Julho de 2003.

16 � Fornecimento de exemplares do processo:
16.1 � As cópias autenticadas do processo de concurso serão

fornecidas, a preço de custo, nas condições seguintes:

a) Total do processo � 4,99 euros.

16.2 � Ao preço do parágrafo anterior acresce o IVA à taxa legal
em vigor (19 %).

16.3 � O pagamento pode ser efectuado na Tesouraria da Câma-
ra Municipal das Caldas da Rainha, em numerário, por cheque ou
vale de correio.

16.4 � Desde que solicitado, por escrito, as cópias do processo
podem ser enviadas à cobrança, acrescendo ao preço indicado no
n.º 16.1 5 euros para portes, ou enviadas pelo correio, com o mes-
mo acréscimo de preço.

17 � Endereço para onde devem ser entregues ou enviadas �
as propostas deverão ser dirigidas à Câmara Municipal das Caldas da
Rainha, Praça de 25 de Abril, 2500-110 Caldas da Rainha.

18 � A entrega das propostas será feita até às 17 horas do dia
7 de Julho de 2003, pelos concorrentes ou seus representantes, na
Secretaria da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Praça de 25 de
Abril, 2500-110 Caldas da Rainha, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção.

19 � As propostas e candidaturas, bem como os documentos que
as acompanham, devem ser redigidas em língua portuguesa, ou, não
o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente legali-
zada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a prevalên-
cia, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

20 � Data, hora e local do acto público � o acto público do
concurso terá lugar no dia 8 de Março de 2003, pelas 16 horas, na
sala de sessões da Assembleia Municipal, na Câmara Municipal das
Caldas da Rainha, 3.º andar do edifício dos Paços do Concelho, Pra-
ça de 25 de Abril, 2500-110 Caldas da Rainha.
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21 � Critérios de apreciação das propostas � o critério de apre-
ciação das propostas é o da proposta de preço mais baixo, sendo a
entrega feita pelo concorrente e devendo o preço proposto reflectir
essa situação.

22 � Prazo de manutenção das propostas:
22.1 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas pro-

postas durante um período de 60 dias contados da data limite para a
sua entrega.

22.2 � O prazo de manutenção das propostas considera-se pror-
rogado por iguais períodos para os concorrentes que nada requere-
rem em contrário.

23 � A prestação de caução será de 5 % do valor total do forne-
cimento, com exclusão do IVA.

24 � Data de envio do anúncio para publicação do Diário da
República � 20 de Maio de 2003.

25 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 21 de
Maio de 2003.

20 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Fernando
Manuel Tinta Ferreira. 1000221018

Anúncio

Concurso público � «Calçadas e passeios do município
2003 � Pedra de calçada» (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, nos termos do artigo 87.º, n.º 1).

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal das Caldas da
Rainha, Praça de 25 de Abril, 2500 Caldas da Rainha (telefone:
262839700; faxes: 262839726/262839729).

2 � Bens a fornecer � calçadas e passeios do município 2003 �
pedra de calçada.

3 � Classificação estatística do produto � CPA: 14.21.10.
4 � Quantidades � 500 m3 de calçada miúda de (5/7) e 500 m3

de meia pedra de (8/10).
5 � Natureza do contrato a celebrar � contrato de fornecimen-

to de bens.
6 � Local de entrega � no estaleiro da Câmara Municipal das

Caldas da Rainha (MATEL). O adjudicatário é responsável pela des-
carga e armazenamento do material.

7 � Data do início do fornecimento � de imediato, a contar da
data da notificação da adjudicação ou da assinatura do contrato.

8 � Data limite para a conclusão do contrato � o contrato terá
a duração de um ano.

9 � Autorização legal � o fornecimento apenas será adjudicado
a entidades que possuam autorizações legais, nos termos do progra-
ma de concurso.

10 � Não serão admitidas propostas relativas a parte dos servi-
ços ou bens objecto do concurso.

11 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes ou
que envolvam alterações de cláusulas do caderno de encargos.

12 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e económico
que os concorrentes devam preencher � as constantes no programa
de concurso e caderno de encargos.

13 � Modalidade jurídica de associação � serão admitidos agru-
pamentos de empresas, associando-se obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo em
regime de responsabilidade solidário, em conformidade com o De-
creto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, e o artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 61/99.

14 � O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos:

a) As condições e demais elementos para este concurso en-
contram-se patentes na Secção Central, Serviço de Con-
cursos, da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, onde
podem ser examinados das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 às 17 horas;

b) O programa de concurso e caderno de encargos serão for-
necidos até ao dia 7 de Julho de 2003, pela Secção Central,
Serviço de Concursos, Câmara Municipal, Praça de 25 de
Abril, 2500-110 Caldas da Rainha (telefone: 262839700;
faxes: 262839726/262839729).

15 � O processo de concurso e demais documentos poderão ser
solicitados até 1 de Julho de 2003.

16 � Fornecimento de exemplares do processo:
16.1 � As cópias autenticadas do processo de concurso serão

fornecidas, a preço de custo, nas condições seguintes:

Total do processo � 4,99 euros.

16.2 � Ao preço do parágrafo anterior acresce o IVA à taxa legal
em vigor (19 %).

16.3 � O pagamento pode ser efectuado na Tesouraria da Câma-
ra Municipal das Caldas da Rainha, em numerário, por cheque ou
vale de correio.

16.4 � Desde que solicitado, por escrito, as cópias do processo
podem ser enviadas à cobrança, acrescendo ao preço indicado no
n.º 16.1 5 euros para portes, ou enviadas pelo correio, com o mes-
mo acréscimo de preço.

17 � Endereço para onde devem ser entregues ou enviadas �
as propostas deverão ser dirigidas à Câmara Municipal das Caldas da
Rainha, Praça de 25 de Abril, 2500-110 Caldas da Rainha.

18 � A entrega das propostas será feita até às 17 horas do dia
7 de Julho de 2003, pelos concorrentes ou seus representantes, na
Secção Central, Serviço de Concursos, da Câmara Municipal das Cal-
das da Rainha, Praça de 25 de Abril, 2500-110 Caldas da Rainha,
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção.

19 � As propostas e candidaturas, bem como os documentos que
as acompanham, devem ser redigidas em língua portuguesa, ou, não
o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente legali-
zada e em relação à qual o concorrente declare aceitar a prevalên-
cia, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

20 � Data, hora e local do acto público � o acto público do
concurso terá lugar no dia 8 de Julho de 2003, pelas 15 horas, na
sala de sessões da Assembleia Municipal da Câmara Municipal das
Caldas da Rainha, 3.º andar do edifício dos Paços do Concelho, Pra-
ça de 25 de Abril, 2500-110 Caldas da Rainha.

21 � Critérios de apreciação das propostas � o critério de apre-
ciação das propostas é o da proposta de preço mais baixo, sendo a
entrega feita pelo concorrente e devendo o preço proposto reflectir
essa situação.

22 � Prazo de manutenção das propostas:
22.1 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas pro-

postas durante um período de 60 dias contados da data limite para a
sua entrega.

22.2 � O prazo de manutenção das propostas considera-se pror-
rogado por iguais períodos para os concorrentes que nada requere-
rem em contrário.

23 � A prestação de caução será de 5 % do valor total do forne-
cimento, com exclusão do IVA.

24 � Data de envio do anúncio para publicação do Diário da
República � 20 de Maio de 2003.

25 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 21 de
Maio de 2003.

20 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Fernando
Manuel Tinta Ferreira. 1000221014

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA

Aviso

Concurso público «Lar de 3.ª idade na Zebreira � fase 1»

 Esclarecimentos

Na sequência do pedido de esclarecimento por dúvidas surgidas na
interpretação dos elementos patenteados, solicitado pela firma
BC 1 � Sociedade de Construções, S. A., esclarece-se que:

a) Todos os aparelhos de iluminação fluorescente tubulares
serão de arranque e balastro electrónico, já montado de
origem nas luminárias (equipamento de referência: Norlight),
tal como preconizam as condições técnicas especiais do
projecto eléctrico, iluminação, telefones e segurança no
ponto 3.6.10;

b) As marcas referentes aos pontos 1.8 e 1.9 do capítulo II �
Iluminação do projecto eléctrico, iluminação, telefones e
segurança, são, respectivamente:

Climar, modelo «DLP 1.18», com reflector em vidro,
ou equivalente;
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Casa das Lâmpadas, referência 1532 Faro 2 × 9 Watt,
ou equivalente;

c) Uma vez que a central não se encontra contemplada no
mapa de medições referente ao projecto eléctrico, ilumina-
ção, telefones e segurança, a mesma não deverá ser consi-
derada.

21 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Álvaro José
Cachucho Rocha. 3000103216

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 14.01/CP/DEPSO/03

Concurso público para a execução da empreitada n.º E2/
03/DFCEP/DGEP/DMAU � «Recuperação e reabilitação da
Fonte Luminosa e Jardim da Alameda Afonso Henri-
ques» (Processo n.º 14.01/CP/DEPSO/03).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa, Direcção Municipal de Ambiente Urbano, Departamento de
Gestão de Espaço Público, Divisão de Fiscalização e Controlo do
Espaço Público, sita na Avenida de 24 de Julho, 171, Lisboa (tele-
fone: 213912300), através da Direcção Municipal de Projectos e
Obras, Departamento de Empreitadas, Prevenção e Segurança de
Obras, Divisão de Lançamento de Empreitadas e Procedimentos
Concursais, sita no Campo Grande, 13, 6.º piso, 1749-099 Lisboa
(telefone: 217806182; fax: 217806190).

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 � Fonte Luminosa e Jardim da Ala-
meda Afonso Henriques.

b) Designação da empreitada � Empreitada n.º E2/03/DFCEP/
DGEP/DMAU � «Recuperação e Reabilitação da Fonte Luminosa e
Jardim da Alameda Afonso Henriques» (Processo n.º 14.01/CP/
DEPSO/03).

c) O preço base da empreitada é de 1 035 000 euros, não incluin-
do o IVA.

d) Descrição na Classificação Estatística de Produtos por Activi-
dade (CPA) � secção F, divisão 45, grupo 45.2, classe 45.2.1, ca-
tegoria 45.21.1, subcategoria 45.21.15, e secção F, divisão 45, gru-
po 45.2, classe 45.23, categoria 45.23.1, subcategoria 45.23.12, a
que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de
Junho de 1998, que altera o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L 177, de 22 de Junho de 1998.

4 � O prazo máximo total para a execução é de 365 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser consultados e ou adquiridos, todos os dias úteis, na Divi-
são de Lançamento de Empreitadas e Procedimentos Concursais, sita
no Campo Grande, 13, 6.º piso, 1749-099 Lisboa, das 9 às 16 horas.

b) Os esclarecimentos técnicos deverão ser dirigidos, por escrito,
à directora do Departamento de Empreitadas, Prevenção e Seguran-
ça de Obras, sito no Campo Grande, 13, 7.º piso, 1749-099 Lisboa.

c) O preço de cada cópia do processo é de 142,90 euros, não su-
jeito a IVA, através de cheque endossado ao tesoureiro da Câmara
Municipal de Lisboa.

d) O pedido de cópias do processo pode ser feito até oito dias
antes do termo do prazo para entrega das propostas.

e) O pedido de cópias do processo é feito mediante reserva, a ser
solicitada através do fax 217806190, e será entregue após comuni-
cação para levantamento das mesmas.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
dia 16 de Julho de 2003.

b) As propostas têm de ser entregues, pelos concorrentes ou seus
representantes, na Divisão de Lançamento de Empreitadas e Proce-
dimentos Concursais, sita no Campo Grande, 13, 6.º piso, 1749-
-099 Lisboa, contra recibo, todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, os concor-
rentes serão os únicos responsáveis pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipóte-
se de a entrega dos documentos ocorrer já depois de esgotado o pra-
zo de entrega das propostas.

c) As propostas deverão ser entregues em duplicado, redigidas em
língua portuguesa, e não incluirão o IVA.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente mandatados para o efeito.

b) O acto público do concurso terá lugar sala de concursos da
Divisão de Lançamento de Empreitadas e Procedimentos Concursais,
do Departamento de Empreitadas, Prevenção e Segurança de Obras,
da Direcção Municipal de Projectos e Obras, sita no Campo Grande,
13, rés-do-chão, 1749-099 Lisboa, a partir das 10 horas do dia 17 de
Julho de 2003.

8 � O valor da caução é de 5 % do preço total da adjudicação e
terá de ser prestada pelo concorrente preferido no prazo de 15 dias
após a data da recepção da comunicação da adjudicação.

A caução será prestada por depósito em dinheiro ou títulos emi-
tidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancária ou
seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços, sendo a modali-
dade de pagamento a estipulada no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo em regime de responsabilidade soli-
dária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Podem ser admitidos a concurso:

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

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), que apresentem certificado de inscrição em lis-
ta oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra posta
a concurso e emitido por uma das entidades competentes
mencionadas no anexo II, 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 emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), ou que não apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos relativos à comprovação da sua ido-
neidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra a concurso indicados nos pontos 15.1 e
15.3 do programa de concurso.

11.1 � Os concorrentes admitidos nos termos do ponto 6.1 do
programa de concurso, e dada a exigência das técnicas de conserva-
ção e restauro incluídas no objecto do presente concurso, devem
comprovar, quer através dos seus quadros técnicos quer através do
recurso a outras entidades, a qualificação técnica para a execução de
trabalhos de conservação e restauro, nomeadamente ao nível de:

Pedras;
Pintura mural;
Azulejos;
Cantoneiras;
Douradores.

11.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas previsto na alínea a) do n.º 6.1 do programa de concurso
deve conter:

a) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na
categoria correspondente ao tipo de obra em causa;

b) As 1.ª, 3.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias da
1.ª categoria, as 2.ª, 3.ª, 5.ª, 7.ª e 9.ª subcategorias da
2.ª categoria, as 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª e
15.ª subcategorias da 3.ª categoria, as 1.ª, 2.ª e 15.ª subca-
tegorias da 5.ª categoria, e as 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª,
14.ª e 15.ª subcategorias da 6.ª categoria, na classe corres-
pondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o con-
corrente não recorra à faculdade conferida na alínea seguinte;

c) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem
prejuízo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 6.2 do pro-
grama de concurso, o concorrente pode recorrer a subem-
preiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a
execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve
anexar à proposta as declarações de compromisso dos su-
bempreiteiros possuidores das autorizações em falta, de
acordo com o previsto no n.º 16.4 do programa de con-
curso.
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11.3 � Os concorrentes devem anexar aos documentos de habi-
litação exigidos no ponto 15.1 do programa de concurso declaração
de compromisso das entidades a que façam recurso para cumprimen-
to do estipulado no ponto 11.1.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é o definido no artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios de adjudicação das propostas serão os seguintes:

a) Preço (Nc) � com um factor de ponderação 3. Em relação
à proposta mais baixa, será atribuída a classificação de 5 va-
lores, atribuindo-se às restantes propostas notas inversamen-
te proporcionais aos desvios em relação à proposta mais
baixa, com uma aproximação de duas casas decimais,
utilizando-se para o efeito a fórmula seguinte:

Nc = Pmb/Pc × 5
em que:

Nc é a nota do concorrente em análise;
Pmb é o valor do preço da proposta mais baixa;
Pc é o valor do preço do concorrente em análise;

b) Prazo (T) � com um factor de ponderação 1, este critério
aprecia a viabilidade de cumprimento de prazo e será ana-
lisado de acordo com os seguintes subfactores:

a) Análise do detalhe do plano de trabalhos apresentado
(60 %) � em que serão atribuídas notas de 1 (Mau),
2 (Insuficiente), 3 (Suficiente), 4 (Bom) e 5 (Muito
bom);

b) Relação do plano de trabalhos e o cronograma finan-
ceiro (40 %) � em que serão atribuídas notas de
1 (Mau), 2 (Insuficiente), 3 (Suficiente), 4 (Bom) e
5 (Muito bom);

c) Qualidade técnica da proposta (QTP) � com um factor de
ponderação 1, a análise terá em conta os seguintes tens e
respectivos pesos:

a) Memória descritiva e justificativa (40 %) � em que
serão atribuídas notas de 1 (Mau), 2 (Insuficiente),
3 (Suficiente), 4 (Bom) e 5 (Muito bom);

b) Pessoal e equipamento para a obra (30 %) � em que
serão atribuídas notas de 1 (Mau), 2 (Insuficiente),
3 (Suficiente), 4 (Bom) e 5 (Muito bom);

c) Equipa de conservação e restauro (30 %) � em que
serão atribuídas notas de 1 (Mau), 2 (Insuficiente),
3 (Suficiente), 4 (Bom) e 5 (Muito bom);

d) Plano de qualidade (PQ) � com um factor de ponderação 1,
a análise terá em conta aos seguintes itens e respectivos
pesos:

a) Descrição da obra (25 %) � em que serão atribuídas
notas de 1 (Mau), 3 (Suficiente) e 5 (Muito bom);

b) Organização (25 %) � em que serão atribuídas notas
de 1 (Mau), 3 (Suficiente) e 5 (Muito bom);

c) Funções do plano (25 %) � em que serão atribuídas
notas de 1 (Mau), 3 (Suficiente) e 5 (Muito bom);

d) Procedimentos gerais e de execução (25 %) � em que
serão atribuídas notas de 1 (Mau), 3 (Suficiente) e
5 (Muito bom).

Ficará assim a fórmula final de classificação dos concorrentes:

Pc = 3Nc + Tc + QTPC + PQc
em que:

Pc é a pontuação do concorrente;
Nc é a nota do concorrente em função do critério preço;
Tc é a nota do concorrente em função do critério viabilidade

do cumprimento do prazo;
QTPc é a nota em função do critério qualidade da proposta;
PQc é a nota em função do critério plano de qualidade.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações da(s) cláusula(s) do caderno de encargos.

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

Publique-se no Diário da República, Boletim Municipal e jornal
diário.

22 de Maio de 2003. � O Director Municipal, Luís Monteiro.
3000103240

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso rectificativo n.º 12/2003

Concurso público para a empreitada «Execução de tape-
te em relva sintética para o Campo de Futebol n.º 2 da
Malveira».

Nos termos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, artigo 81.º,
n.º 3, avisam-se todos os interessados de que foram prestados escla-
recimentos referentes ao concurso para execução da empreitada de
execução de tapete em relva sintética para o Campo de Futebol n.º 2
da Malveira, a pedido de um dos interessados no concurso.

Os referidos esclarecimentos, reduzidos a escrito, estão, para os
devidos efeitos, em anexo às peças patentes em concurso, as quais
podem ser consultadas.

20 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Gil Ri-
cardo Sardinha Rodrigues. 1000221016

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio

Concurso público para concepção, construção e explora-
ção de um parque público de estacionamento para vi-
aturas ligeiras.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Marco de Ca-
naveses, Largo de Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
(telefone: 255538899; fax: 255538899).

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

3 � a) Local de execução da obra � cidade de Marco de Canaveses.
b) Designação da empreitada � «Concepção, construção e ex-

ploração de um parque público de estacionamento para viaturas li-
geiras».

Natureza dos trabalhos � os trabalhos consistem na concepção,
construção e exploração de um parque público de estacionamento
para cerca de 1000 viaturas ligeiras, com recolha pública e persona-
lizada, descrito, com referência à Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L 342, de 31 de De-
zembro de 1993: 45.11.2, 45.21.1 e 45.23.15.

c) O documento a apresentar pelo concorrente será o correspon-
dente ao estudo prévio, segundo os objectivos definidos no caderno
de encargos, no seu artigo 18.º, n.º 1.

4 � Prazo de execução da obra � a duração global da obra de
estacionamento poderá ser faseada da seguinte forma:

a) 25 % de estacionamento em 24 meses após a data da adju-
dicação e ou respectivo licenciamento;

b) 25 % de estacionamento em 36 meses após conclusão da
1.ª fase;

c) 25 % de estacionamento em 24 meses após conclusão da
2.ª fase;

d) 25 % de estacionamento em 36 meses após conclusão da
3.ª fase.

5 � a) Pedido de documentos � o processo de concurso e os
documentos complementares poderão ser pedidos, por escrito, à Câ-
mara Municipal de Marco de Canaveses, Largo de Sacadura Cabral,
4630-219 Marco de Canaveses, em tempo útil, durante o horário
normal do expediente, no prazo de cinco dias úteis contados a par-
tir da data da recepção do respectivo pedido. Pode ainda o mesmo
ser consultado, durante o horário normal de expediente, desde o dia
da publicação no Diário da República até ao dia e hora do acto
público do concurso.

b) Pagamento � o custo do processo de concurso e documentos
complementares é de 114,75 euros, com exclusão do IVA, a pagar
em dinheiro ou por cheque passado à ordem do tesoureiro da Câma-
ra Municipal de Marco de Canaveses.

6 � a) Data e hora limite para a apresentação das propostas �
as propostas podem ser entregues até às 17 horas do 90.º dia a con-
tar da publicação do anúncio no Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as pro-
postas � as propostas podem ser entregues, contra recibo, no ser-
viço indicado no n.º 1, ou enviadas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

c) Idioma do concurso � as propostas são obrigatoriamente redi-
gidas em língua portuguesa, em triplicado, sem rasuras, entrelinhas
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ou palavras riscadas, e dactilografadas, com a mesma máquina em
cada documento, ou a mesma caligrafia e tinta, se for manuscrita.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � ao acto público do concurso poderá assistir qualquer inte-
ressado, mas só poderão intervir as pessoas devidamente credencia-
das pelos concorrentes para esse efeito.

b) Data, hora e local � o acto público do concurso terá lugar no
1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para a apresentação das pro-
postas, pelas 14 horas e 30 minutos, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho.

8 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudicada
a empreitada prestará uma caução para garantir o contrato corres-
pondente a 5 % do valor da adjudicação.

9 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao concurso
poderão apresentar-se empresas legalmente constituídas ou agrupa-
mentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade
jurídica de associação no momento do concurso, desde que declarem
a intenção de se constituírem, previamente, numa única entidade,
ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato.

Não sendo a constituição jurídica dos agrupamentos de empresa
exigida na apresentação da proposta, as empresas agrupadas serão,
no entanto, responsáveis perante o dono da obra pela manutenção
da sua proposta, com as legais consequências. Se o direito da con-
cessão da exploração for atribuído a um agrupamento de empresas,
estas terão de se associar obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, em modalidade a propor à Câmara Municipal de Marco de
Canaveses e aceite por esta, sob pena de ineficácia da adjudicação.

10 � a) Os concorrentes deverão ser possuidores do certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas, respeitando o esta-
belecido no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e legislação em
vigor.

11 � Prazo de validade das propostas � as propostas são válidas
por um período de 66 dias a contar da data do acto público do con-
curso.

12 � Critérios de adjudicação � o critério no qual se baseia a
adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, im-
plicando a ponderação dos seguintes factores:

1) Concepção global do parque da cidade e do parque de esta-
cionamento � 40 %;

2) Política de preços a praticar ao público � 25 %;
3) Capacidade técnica e experiência em construção e explora-

ção de parques de estacionamento � 20 %;
4) Prazo de execução dos trabalhos � 15 %.

A pontuação global da proposta será obtida a partir da soma das
pontuações atribuídas para cada parte do objecto do concurso, tendo
presente os índices de ponderação referidos.

13 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República no dia 15 de Maio de 2003.

15 de Maio de 2003. � O Vereador da Câmara, com delegação de
competências, Manuel Norberto de Moura Soares. 1000221010

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Anúncio

Concurso público para adjudicação dos circuitos espe-
ciais de transportes escolares para o ano lectivo de
2003-2004.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Penamacor,
Largo do Município, 6090-543 Penamacor (telefone: 277394106;
fax: 277394196).

2 � Objecto do concurso público:

a) Constitui objecto do presente concurso público a aquisição
de serviços para transporte de alunos nos circuitos espe-
ciais de várias localidade do concelho de Penamacor de e
para a Escola EB 2,3/S Ribeiro Sanches de Penamacor, de
acordo com programa de concurso e caderno de encargos.

 Categoria e descrição do bem com referência à Classificação Es-
tatística de Produtos por Actividade, a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro � 60.21.22.

Designação dos circuitos, devendo ser efectuadas cinco viagens di-
árias:

Circuito I � Quintas do Anascer (22 km)-Benquerença (17 km)-
-Meimoa (12 km)-Penamacor (Escola EB 2,3/S), e vice-versa;

Circuito II � Meimão (25 km)-Vale da Senhora da Póvoa
(18 km)-Meimoa (12 km)-Penamacor (Escola EB 2,3/S), e
vice-versa;

Circuito III � Salvador (15 km)-Aranhas (14 km)-Aldeia de
João Pires (10 km)-Aldeia do Bispo (7 km) Penamacor (Es-
cola EB 2,3/S), e vice-versa.

3 � Local da prestação do serviço � área do concelho de Pena-
macor.

4 � Duração do contrato � ano lectivo de 2003-2004, com o
calendário escolar aprovado pelo Ministério da Educação.

5 � Podem candidatar-se à execução dos circuitos especiais as
entidades indicadas na alínea a) do n.º 2.2 da Portaria n.º 766/84, de
27 de Setembro.

6 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços
objecto do concurso.

7 � São admitidas propostas variantes apenas relativamente aos
projectos de circuitos especiais, sem prejuízo da apresentação de
proposta de acordo com o caderno de encargos.

8 � Para apreciação das condições de carácter profissional, téc-
nico e económico que os concorrentes devem preencher, são exigi-
dos os documentos constantes do n.º 9 do programa de concurso.

9 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre elas exista modalidade jurídica de associação, desde que todas
as empresas em agrupamento possam ter condições legais adequadas
ao exercício da actividade de fornecimento público.

10 � a) O processo do presente concurso encontra-se patente
na Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de
Penamacor, na morada indicada no n.º 1, durante o horário de ex-
pediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
16 horas e 30 minutos).

b) Apresentação de pedidos do processo de concurso � desde a
data da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso.

c) Indicação do preço e condições de entrega dos documentos �
as cópias do processo de concurso serão fornecidas mediante o pa-
gamento de 9 euros, em numerário ou cheque emitido à ordem do
tesoureiro da Câmara Municipal de Penamacor, no prazo de cinco
dias contados a partir da data da recepção do respectivo pedido es-
crito na entidade indicada no n.º 1.

12 � As propostas deverão ser dirigidas ao presidente da Câmara
Municipal de Penamacor e apresentadas na Divisão Administrativa
e Financeira da Câmara Municipal, na respectiva Secretaria, contra
recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

13 � Se o envio da proposta for efectuado por correio, o con-
corrente será o único responsável pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipóte-
se de a entrega dos documentos se verificar já depois de esgotado o
prazo de entrega das propostas.

14 � Hora e data limite para a entrega das propostas � as pro-
postas devem ser entregues até às 16 horas e 30 minutos do 15.º dia
útil a contar do dia imediato ao da publicação do anúncio no Diário
da República.

15 � Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os do-
cumentos que as acompanham � a proposta, bem como os demais
documentos que a acompanham, deverão ser redigidos em língua
portuguesa.

16 � a) Data, hora e local da abertura das propostas � o acto
do concurso é público e terá lugar pelas 10 horas do 1.º dia útil a
seguir ao prazo para a entrega das propostas, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Penamacor.

b) Pessoas autorizadas a intervir no acto público � poderão in-
tervir no acto público do concurso os concorrentes e seus legítimos
representantes, devidamente credenciados.

17 � Critério de adjudicação � a classificação dos concorrentes
será feita de acordo com as normas aplicáveis constantes da Porta-
ria n.º 766/84, de 27 de Setembro, ou seja, de acordo com os crité-
rios definidos nos n.os 2.4 e 2.5, sendo a adjudicação feita de acordo
com os seguintes critérios:

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

18 � Validade das propostas � decorridos 60 dias úteis contados
a partir da data do concurso, para os concorrentes que não hajam
recebido comunicação de lhes haver sido adjudicada a execução dos
circuitos especiais cessa a obrigação de manterem as respectivas
propostas.

19 � Cauções e garantias � não é exigida caução.
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Os pagamentos serão feitos mensalmente, mediante apresentação
da factura respectiva.

20 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 16 de Maio de 2003.

16 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Domingos
Manuel Bicho Torrão. 3000102963

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

Anúncio

Concurso público para construção da estrada municipal
do Rodes e Longueira � Campanário

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal da Ribeira Brava,
com sede na Rua do Visconde, 56, 9350-213 Ribeira Brava (telefo-
ne: 291952548; fax: 291952182).

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

3 � a) Local de execução da obra � freguesia de Campanário.
b) Designação da empreitada � «Construção da estrada munici-

pal do Rodes e Longueira � Campanário».
Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos consistem na

extensão de uma estrada. Os principais trabalhos a realizar são: es-
taleiro, terraplenagens, obras de arte acessórias, obras de arte cor-
rentes, pavimentação, iluminação pública, rede de água potável, rede
de drenagem de águas residuais e sinalização vertical e horizontal.

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreitada
estão classificados no Vocabulário Comum para os Contratos Públi-
cos, publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º S 169, de 3 de Setembro de 1996, com as seguintes
referências:

45112410-5 � Escavações de fundações e outras obras de es-
cavação, n. e.;

45231200-7 � Pavimentação de estradas, ruas e outras vias
para veículos e peões.

c) O preço base do concurso é de 1 944 439 euros, que não inclui
o IVA.

4 � O prazo de execução da empreitada é de 365 dias seguidos
após a consignação da obra.

5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal da Ribeira Brava, no endereço indicado no
n.º 1, onde pode ser examinado, durante o horário normal de expe-
diente da função pública, desde a data do respectivo anúncio no
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira até ao dia e hora do
acto público do concurso.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e elemen-
tos complementares na Secretaria da Câmara Municipal da Ribeira
Brava até ao 23.º dia após a publicação deste anúncio no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira, nas condições indicadas na
alínea seguinte deste anúncio.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento
da quantia de 226,84 euros, mais IVA, em dinheiro ou cheque visado
endossado à Câmara Municipal da Ribeira Brava ou ao tesoureiro da
Câmara Municipal da Ribeira Brava.

O fornecimento do processo será efectuado no prazo de seis dias
a contar da data de recepção do respectivo pedido escrito na entida-
de que preside ao concurso. A falta de cumprimento deste último
prazo poderá justificar o adiamento do concurso, desde que imedia-
tamente requerido pelo interessado.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 30.º dia
consecutivo, incluindo sábados, domingos e feriados, a contar do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Jornal Oficial da Região
Autónoma da Madeira, devendo ser enviadas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo.

Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente será
o único responsável caso a proposta entre na Câmara Municipal da
Ribeira Brava depois de esgotado o prazo para a entrada das propos-
tas, não podendo por isso apresentar qualquer reclamação.

b) As propostas deverão ser dirigidas ou entregues na Secretaria
da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Rua do Visconde, 56, 9350-
-213 Ribeira Brava, no endereço indicado no n.º 1.

c) As propostas, bem como os documentos que acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa, tendo em consideração o
disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as
pessoas interessadas, mas só poderão intervir os representantes das
firmas que estiverem devidamente credenciados, nos termos do pro-
grama de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar no edifício dos Paços do
Município da Ribeira Brava pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte
que se seguir ao termo do prazo para entrega das propostas.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a obra deverá prestar,
dentro do prazo e forma legal, a caução correspondente a 5 % do
valor total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. A obra é financiada pelo
Governo Regional, através de contrato-programa, e os encargos se-
rão satisfeitos por conta da dotação inscrita no Plano de Investi-
mentos desta Câmara consignada a este empreendimento.

A modalidade de pagamento é a que consta do caderno de encar-
gos.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se associar em ACE, ou consórcio externo em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � Condições de apresentação a concurso:

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e
do Imobiliário (IMOPPI), que contenha as seguintes auto-
rizações:

b) A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e têm de ser de
classe que cubra o valor global da proposta;

c) A(s) 2.ª subcategoria(s) da(s) 6.ª categoria(s), na classe
correspondente a cada uma ao valor dos trabalhos es-
pecializados que lhe respeitem, caso o concorrente
não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do pro-
grama de concurso;

d) Os não titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados adequados à obra
posta a concurso e emitido por uma das entidades
competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I da
Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual
indicará os elementos em referência relativos à ido-
neidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica para a execução da obra posta a
concurso indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa
de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar da
data do acto público, nos termos do artigo 104.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes factores, subfactores e ponderações:

a) Valia técnica da proposta � 0.60, avaliada pela classificação
obtida e respectiva ponderação nos seguintes subfactores:

Plano de trabalhos � 0.35;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra � 0.35;
Adequação dos cronogramas e distribuição numérica e

profissional dos trabalhadores e do equipamento a
utilizar nas diferentes fases da obra � 0.30;

b) Preço � 0.40.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos.

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

16 � O presente anúncio foi enviado em simultâneo, para publi-
cação na 3.ª série do Diário da República, na 2.ª série, do Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira, Diário Público e Jornal
da Madeira, em 19 de Maio de 2003.

19 de Maio de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000220959
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CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Anúncio

Concurso público (artigo 80.º)

1 � Dono de obra � Câmara Municipal de Sever do Vouga, sita
na Praça do Município, 3740-262 Sever do Vouga (telefone:
234555566; telecopiadora: 234552982).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Couto de Esteves, con-
celho de Sever do Vouga.

b) Designação da empreitada � «Estrada de Couto de Esteves a
Parada � Rectificação e pavimentação».

b) Natureza e extensão dos trabalhos � pavimentação de estrada
em tapete betuminoso a quente, numa área de 25 500 m2, movi-
mentos de terras, 1300 m3, drenagem pluvial e sinalização.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA) �
classe 45.21, categoria 45.21.1 e subcategoria 45.21.15.

Características gerais da obra � pavimentação de estrada em ta-
pete betuminoso a quente numa estrada existente em semipenetra-
ção betuminosa.

Preço base do concurso � 174 952 euros (IVA excluído).
c) A empreitada não é divisível em lotes.
d) Não é exigido a elaboração de projectos.
4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução, contado

após a data do auto de consignação, é de 365 dias (prazo contínuo).
5 � Consulta e fornecimento de processo a concurso:

a) O processo de concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na Secretaria da Câmara Municipal
de Sever do Vouga, onde podem ser examinados ou pedidos
o processo de concurso e documentos complementares e
obtidas cópias autenticadas dessas peças, durante as horas
normais de expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 às 17 horas, no prazo de seis dias contados a
partir da data da recepção do respectivo pedido escrito.
O pedido poderá ser feito até ao final do segundo terço do
prazo fixado para a apresentação das propostas;

b) O montante do pagamento para o fornecimento do pro-
cesso e documentos complementares é de 65 euros, a liqui-
dar, em dinheiro ou cheque à ordem da entidade adjudicante,
no acto da aquisição, debitando-se os custos no caso de envio
por correio.

Aos preços indicados acresce IVA à taxa em vigor.
6 � Entrega das propostas:

a) Data e hora limites para apresentação das propostas �
as propostas deverão dar entrada na entidade indicada no
n.º 1 até às 16 horas e 30 minutos do dia 3 de Julho de
2003;

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues �
as propostas devem ser entregues ou enviadas no endereço
indicado no n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, sendo o concorrente
o único responsável pelos atrasos;

c) Língua � as propostas, bem como os documentos que as
acompanham, serão redigidas em língua portuguesa, ou, quan-
do noutra língua, devem ser acompanhados, obrigatoriamen-
te, de tradução devidamente legalizada, em relação à qual o
concorrente declare aceitar a prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais, artigo 71.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � Acto público do concurso:

a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso �
só poderão intervir no acto público do concurso os con-
correntes ou as pessoas que para o efeito estejam devida-
mente credenciadas pelos concorrentes, nos termos do pro-
grama de concurso;

b) O acto público do concurso realizar-se-á no endereço
indicado no n.º 1, pelas 10 horas, no dia 4 de Julho de
2003.

8 � Cauções e garantias exigidas:

a) Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apre-
sentação das propostas;

b) Para garantia do contrato, e no prazo de seis dias após a
recepção da comunicação referente à adjudicação, o em-
preiteiro deverá prestar uma caução de 5 % do valor total
da adjudicação, de acordo com o artigo 112.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por séries de preços, nos termos do arti-
go 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro. O financiamento é garantido pelo
orçamento municipal e os pagamentos efectuar-se-ão através dos
autos de medição mensais conforme artigos 21.º, 42.º, 202.º e se-
guintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas:

a) Podem concorrer agrupamento de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde
que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as dispo-
sições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas se-
rão responsáveis solidariamente perante o dono da obra pela
manutenção da sua proposta, com as legais consequências;

c) Em caso de adjudicação, as empresas do agrupamento
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, numa única entidade ou em consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Idoneidade, habilitação e qualificação/aptidão dos concor-
rentes:

a) Idoneidade � são excluídos do procedimento de contrata-
ção os concorrentes em relação aos quais se verifiquem
algumas situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Habilitação legal � só serão admitidos a concurso os con-
correntes titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
estabelecidas na Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, que
contenham as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor da proposta.

Caso o concorrente não disponha das autorizações exigi-
das neste ponto, indicará, em documento anexo à propos-
ta, os subempreiteiros, das quais conste o nome deste, o seu
endereço, a titularidade do certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas contendo as autorizações exi-
gidas no concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos
a que respeitam.

São ainda admitidos os concorrentes nas situações pre-
vistas nas alíneas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, aplicando-se a estes o disposto
nos artigos 67.º e 68.º da referida legislação, nas condições
do programa de concurso;

c) Qualificação/aptidão dos concorrentes:

I) Avaliação da capacidade técnica � na avaliação da
capacidade técnica dos concorrentes para a execução
da obra posta a concurso deverão ser adoptados os
seguintes critérios:

a) Comprovação de execução de pelo menos
uma obra de idêntica natureza da obra posta
a concurso,  de valor  não infer ior
a 103 000 euros;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta es-
pecial a utilizar na obra, seja própria, alugada
ou sob qualquer outra forma, às suas exigênci-
as técnicas;

c) Adequação dos técnicos e dos serviços técni-
cos, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra;

II) Avaliação da capacidade financeira e económica �
a fixação de critérios de avaliação da capacidade fi-
nanceira e económica dos concorrentes para a exe-
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cução da obra posta a concurso deverá ser feita com
base nos indicadores constantes da Portaria n.º 1547/
2002, de 24 de Dezembro, calculados através da média
dos três anos (1999, 2000 e 2001), devendo, no
mínimo, garantir cumulativamente os valores dos
quartis inferiores fixados na portaria supramencio-
nada:

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

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

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, a ponderar por
ordem decrescente da sua importância:

Preço proposto � 60 %, distribuído pelos seguintes subfacto-
res:

a) Valor da proposta � 95 %;
b) Nota justificativa do preço da proposta � 5 %;

Garantia de boa execução e qualidade técnica � 40 %, distri-
buído pelos seguintes subfactores:

a) Plano de trabalhos � 50 %;
b) Plano de pagamentos � 30 %;
c) Memória descritiva do modo de execução dos traba-

lhos � 20 %.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto posto a concurso
ou parte dele.

15 � Data de envio para publicação no Diário da República �
15 de Maio de 2003.

10 de Abril de 2003. � O Vereador de Obras Públicas, Manuel
Nunes Martins. 3000102989

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Anúncio

Concurso público para a empreitada
«Estrada de ligação Quintelas/Agarez»

1 � A entidade adjudicante é o Município de Vila Real, Câmara
Municipal de Vila Real, sita na Avenida de Carvalho Araújo, 5000-
-657 Vila Real (telefone: 259308100; fax: 259308161).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 48.º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da empreitada � a execução da em-
preitada terá lugar na freguesia de Mondrões, concelho de Vila Real.

b) Designação da empreitada � «Estrada de ligação Quintelas/
Agarez».

c) Objecto da empreitada, natureza, extensão e características
gerais da obra � a empreitada tem por objecto as obras de terraple-
nagem, drenagem, pavimentação, obras acessórias e obra de arte.

d) Preço base do concurso, excluído o IVA � 353 653,82 euros.
4 � Prazo de execução � o prazo de execução da obra é de

120 dias a contar da data da consignação, nele estando incluídos dias
de descanso semanal e feriados.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no Departa-
mento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Vila
Real, onde pode ser examinado, durante todos os dias úteis, até às
16 horas e 30 minutos, a partir da data da publicação do anúncio do
concurso até ao dia e hora do acto público do mesmo.

b) Os interessados poderão obter cópias do processo no prazo de
seis dias úteis contados a partir da data da recepção do respectivo
pedido.

c) As cópias do processo de concurso serão entregues mediante o
pagamento prévio de 200 euros.

6 � a) As propostas devem ser entregues, contra recibo, ou re-
metidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para o
endereço referido no n.º 1, até às 16 horas e 30 minutos do 31.º dia
consecutivo, incluindo sábados domingos e feriados, a contar do dia
seguinte da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) Se o envio da proposta for feita pelo correio, o concorrente
será o único responsável se a proposta chegar à morada referida no

n.º 1 depois de esgotado o prazo para a entrega das propostas, não
podendo, por isso, apresentar qualquer reclamação.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidas em língua portuguesa, ou, caso os documentos
estejam redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acom-
panhar de tradução devidamente legalizada ou em relação à qual
declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre
os respectivos originais.

7 � a) O acto público do concurso, com abertura de propostas,
terá lugar no 1.º dia útil imediato ao termo do prazo para apresen-
tarão das propostas, no edifício dos Paços do Concelho de Vila Real,
pelas 15 horas.

b) Poderão assistir ao acto todas as pessoas interessadas, mas só
poderão intervir as pessoas que para o efeito estiverem devidamen-
te credenciadas pelos concorrentes, até ao número máximo de três
por candidato.

8 � Caução � a caução será de valor correspondente a 5 % do
preço total do respectivo contrato e deverá ser prestada nos termos
do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada e modalidades de pagamento:

a) O regime da empreitada, de acordo com o modo de retri-
buição do adjudicatário, é empreitada por preço global, nos
termos em que este tipo de empreitada é definida no De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e conforme o estabele-
cido no caderno de encargos;

b) O pagamento far-se-á de acordo com as quantidades de tra-
balho periodicamente executadas, com observância do dis-
posto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e realizar-se-á por medições e com base nos preços
unitários contratuais, mas apenas até à concorrência do
preço da empreitada.

10 � Modalidade jurídica de apresentação de empresas � no caso
de vir a ser adjudicada a realização dos trabalhos a favor de um agru-
pamento de empresas, estas terão de se associar obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, em modalidade a propor à Câmara
Municipal de Vila Real e aceite por esta, sob pena de ineficácia da
adjudicação.

11 � Condições básicas para admissão no concurso � só serão
admitidos a concurso os seguintes concorrentes:

a) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
que contenha as seguintes autorizações, nos precisos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março: a 1.ª subca-
tegoria da 3.ª categoria, a qual tem de ser da classe que cubra
o valor global da proposta; as 6.ª e 8.ª subcategorias da
3.ª categoria e as 2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria,
na classe correspondente à parte dos trabalhos a que res-
peitem, caso o concorrente não recorra à faculdade confe-
rida no n.º 6.3 do programa de concurso.

Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da
União Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições
de igualdade com os concorrentes da União Europeia, nos
termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplica-
ção.

Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre os Contratos Públicos da Organização Mun-
dial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse Acordo;

b) Outras condições mínimas de carácter económico, finan-
ceiro e técnico que cada concorrente terá de observar cu-
mulativamente, sob pena de exclusão � os concorrentes
deverão comprovar a sua capacidade financeira, económi-
ca e técnica de acordo com o estabelecido no programa de
concurso.

12 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obri-
gados a manter as suas propostas é de 90 dias a contar da data do
acto público de abertura de propostas, considerando-se tacitamente
prorrogado se os concorrentes nada requererem em contrário, mas
nunca por mais de 44 dias, nos termos do artigo 104.º, n.º 3, do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Critérios de adjudicação � a análise das propostas dos
concorrentes qualificados será feita nos termos e condições pre-
vistas pelos artigos 105.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99,
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de 2 de Março. Para efeitos da referida análise, fixa-se o seguinte
critério:

Factores a considerar:

Preço (P) � 70 %;
Valia técnica (VT) � 30 %;

Subfactores a considerar:

Preço � efeitos da referida análise, fixa-se o seguinte cri-
tério, valorizado da seguinte forma:

Preço base � 15 valores;
Proposta com preço mais baixo � 20 valores.

As propostas de preços intermédios serão valorizadas
por interpolação linear;

Valia técnica:

Nota justificativa do preço proposto (NJ) � 10 %;
Lista de preços unitários (LP) � 30 %;
Programa de trabalhos (PT) � 40 %, que inclui:

Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamento;

Plano de pagamentos (PP) � 10 %;
Memória descritiva e justificativa (MD) � 10 %.

Classificação final (CF) � a classificação final de cada proponente
será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

CF = 0.7 × P + 0.3 × [0.1 × NJ + 0.3 × LP + 0.4 × PT + 0.1 ×
× PP + 0.1 × MD]

14 � Não são admitidas propostas condicionadas.
15 � Não são admitidas propostas variantes ao projecto base.
16 � O anúncio foi enviado nesta data para publicação no Diá-

rio da República.
17 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 16 de
Maio de 2003.

12 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Pedro
Chagas Ramos. 3000103086

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Anúncio

Concurso público para fornecimento
de uma motoniveladora

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vimioso, Praça
de Eduardo Coelho, 1, 5230-315 Vimioso (telefone: 2735181200; fax:
273512510; e-mail: gi.cmv@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso público:

a) Fornecimento de uma motoniveladora. Classificação Esta-
tística de Produtos por Actividade � 29.52.23.00;

b) Fornecimento de uma unidade;
c) O concurso para o fornecimento visa a aquisição, que po-

derá ser seguido do concurso de locação financeira.

3 � A entrega do bem será nas oficinas da Câmara Municipal de
Vimioso, Zona de Fonte Colaço, 5230 Vimioso.

4 � O fornecimento terá lugar no prazo máximo de 30 dias a
contar da notificação da adjudicação

5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � (Não aplicável.)
8 � Não é permitida a apresentação de alterações de cláusulas do

caderno de encargos, bem como de propostas variantes.
9 � Os concorrentes deverão indicar o volume de negócios dos

últimos três anos e apresentar listagem de fornecimentos iguais do
presente concurso efectuados nos últimos três anos.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deverá assumir uma das formas jurí-
dicas de associação previstas na lei.

11 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos
podem ser pedidos à Câmara Municipal de Vimioso, Praça de
Eduardo Coelho (telefone: 273518120; fax: 273512510; e-mail:
gi.cmv@mail.telepac.pt).

b) A data limite para apresentação dos pedidos de documentos é
o fim do segundo terço do prazo para entrega de propostas.

c) O prazo da aquisição do processo de concurso é de 1/1000 do
valor estimado do fornecimento, acrescido das despesas de envio no
caso de ser remetido pelos correios, à cobrança. O pagamento será
efectuado por cheque à ordem da Câmara Municipal de Vimioso,
contra recibo.

12 � a) As propostas deverão ser remetidos à Secção de Obras e
Saneamento Básico da Câmara Municipal de Vimioso, Praça de Eduar-
do Coelho, 1, 5230 Vimioso.

b) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas e 30 minu-
tos do 30.º dia posterior à publicação do presente anúncio no Diário
da República.

c) As propostas e os documentos que as acompanham deverão ser
redigidos na língua portuguesa ou acompanhados de tradução legali-
zada.

13 � A abertura das propostas ocorrerá no 1.º dia útil posterior
à publicação do anúncio no Diário da República e efectuar-se-á, pelas
10 horas, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, Praça
de Eduardo Coelho, 1, 5230 Vimioso.

14 � Os critérios da apreciação das propostas são:

1) Preço (70 %);
2) Prazo de entrega (20 %);
3) Assistência técnica (10 %),

tomados segundo a fórmula seguinte, que estabelece parâmetros to-
mados de forma proporcional:

CF = (70 × Pm/Pp + 20 × Qp/Qm + 10 × Pzm/Pzp)

em que:

CF é a classificação final;
Pzm é o prazo de entrega mais baixo, em dias;
Pzp é o valor do prazo considerado, em dias;
Pm é o valor da proposta mais baixa, em escudos;
Pp é o valor da proposta considerada, em escudos;
Qm é a pontuação atribuída à proposta mais elevada, atenden-

do à assistência técnica, em percentagem;
Qp é a pontuação atribuída à proposta considerada.

O cálculo do parâmetro Q será feito atendendo à seguinte fórmula:

Q = (DIS + CS + DPS)/3
em que:

DIS é a classificação atribuída (em intervalos de 10 pontos) à
maior ou menor proximidade do local da assistência, sendo
atribuídos 100 pontos à mais próxima, 90 à seguinte mais
próxima e assim sucessivamente;

CS é a classificação atribuída, de forma idêntica à anterior, ao
custo apresentado para a hora de trabalho em assistência, sendo
atribuídos 100 pontos ao custo mais baixo;

DPS é a classificação atribuída, de forma idêntica à anterior, ao
desconto proposto para peças e lubrificantes, em assistência,
sendo atribuídos 100 pontos ao maior desconto.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas no
prazo de 66 dias.

16 � A caução será de 5 % do valor da proposta e será prestada
nas modalidades previstas na lei. As modalidades essenciais de finan-
ciamento e pagamento derivam do orçamento da Câmara Municipal
de Vimioso

17 � (Não aplicável.)
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre

Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L 336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O anúncio é enviado para publicação no Diário da Repú-
blica

 no dia 20 de Maio de 2003.
20 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A., do anúncio para publicação no Diário da República � 21 de
Maio de 2003.

19 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Baptista
Rodrigues. 1000221030
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ENTIDADES PARTICULARES

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE SERPA

Anúncio

Concurso n.º 11/03/EPDRS � Procedimento por negociação
com publicação prévia de anúncio (nos termos do arti-
go 132.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade adjudicante � Escola Profissional de Desenvol-
vimento Rural de Serpa, Herdade da Bemposta, Apartado 26,
7830 Serpa (telefone: 284544440; fax: 284540449).

2 � Objecto do procedimento por negociação � aquisição de
equipamento para lagar de azeite, com sistema de extracção por
prensas, constituído por desfolhadora, lavadora, balança,
termobatedeira, prensa, decantar, depósitos de armazenamento, com
as seguintes especificações:

A capacidade de laboração deverá ser, no mínimo, de 400 kg de
azeitona por hora e possuir uma capacidade de armazenamento
de 20 000 l de azeite;

Os depósitos devem ser de aço inox, equipados com sistema de
aquecimento;

Para a capacidade solicitada, propõe-se a seguinte distribuição:
dois depósitos de 5000 l e quatro de 2500 l;

Todos os equipamentos terão, obrigatoriamente, de ter a capa-
cidade de serem móveis;

Todos os equipamentos só poderão, quando necessário, utilizar
como força motriz a energia eléctrica;

Os equipamentos devem ser compatíveis e equipados com to-
dos os acessórios necessários para que, após a sua instalação,
seja possível iniciar a laboração, tendo o fornecedor como
obrigação, durante o primeiro ano de laboração, colaborar no
sentido da optimização dos equipamentos instalados.

3 � O programa do concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se disponíveis na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural
de Serpa, Herdade da Bemposta, Apartado 26, 7830 Serpa.

4 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 20 de Maio de 2003.

5 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 21 de Maio
de 2003.

19 de Maio de 2003. � O Director, Luís de Matos Barradas.
1000220982

CARVEMAGERE � MANUTENÇÃO E ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Anúncio

Procedimento por negociação, com publicação prévia de
anúncio, para a adjudicação do fornecimento, transporte
e arranque da instalação de grupo(s) electrogéneo(s)
ciclo Otto a gás natural, equipamentos complementa-
res e prestação de serviços de manutenção da central
de cogeração da Carvemagere, L.da (nos termos do n.º 1
do artigo 31.º e modelo C do anexo III do Decreto-Lei
n.º 223/2001, de 9 de Agosto).

1 � Entidade adjudicante � CARVEMAGERE � Manutenção e
Energias Renováveis, L.da, com sede social no lugar da Pedreira,
Perelhal, Barcelos, 4750 Perelhal, Portugal, contribuinte
n.º 504508695, com o capital social de 25 000 euros, com inscri-
ção na Conservatória do Registo Comercial de Barcelos n.º 3846 [te-
lefone: (351)253860030; fax: (351)253860039].

2 � Natureza do contrato � contrato de fornecimento e trans-
porte em regime de preço global, nos termos do artigo 9.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Local de entrega, de execução ou de prestação � o local de
execução da empreitada e da prestação de serviços de manutenção,
bem como para a entrega das propostas, será nas instalações da
CARVEMAGERE � Manutenção e Energias Renováveis, L.da, no
lugar da Pedreira, Perelhal, Barcelos, 4750 Perelhal, em Portugal.

4 � Natureza e extensão dos trabalhos:

a) A execução da empreitada tem por objecto a adjudicação,
na modalidade de preço global, do fornecimento, transpor-
te e arranque da instalação de um ou dois grupo(s)
electrogéneo(s) ciclo Otto e equipamentos complementa-
res da denominada central de cogeração da CARVEMA-
GERE � Manutenção e Energias Renováveis, L.da, objecto
do processo por negociação, nos termos especificados no
caderno de encargos, a qual será localizada em Barcelos.

No objecto do presente procedimento está incluído o
estudo, projecto, seguro, fabrico, transporte, peças de re-
serva, ferramentas especiais, colocação em serviço, ensai-
os, formação e treino de pessoal de operação e de manu-
tenção e todos os materiais, equipamentos e os serviços
necessários ao funcionamento e exploração da central de
cogeração, com excepção de todos os trabalhos de constru-
ção civil e montagem dos equipamentos eléctricos e mecâ-
nicos, bem como o fornecimento de tubagens e cabos para
a interligação dos diferentes equipamentos objecto do pro-
cesso por negociação;

b) Os concorrentes deverão apresentar proposta para a tota-
lidade da obra e serviços, não sendo admitidas propostas a
parte dos trabalhos ou dos serviços objecto do processo por
negociação;

c) No contrato serão estabelecidas datas chave vinculativas,
que o empreiteiro deverá respeitar na execução da emprei-
tada.

5 � Trabalhos/serviços complementares:

a) O presente processo por negociação inclui a prestação de
serviços de manutenção do(s) motor(es);

b) A execução dos serviços de manutenção deverá ser execu-
tada por pessoa ou entidade autorizada pelo fabricante;

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
e) São admitidas propostas a uma parte dos serviços objecto

do processo por negociação.

6 � Autorização para apresentar variantes � são admitidas pro-
postas variantes.

7 � Derrogação à utilização de especificações europeias � serão
utilizadas as especificações da entidade adjudicante constantes do
caderno de encargos, as quais não implicam derrogação de especifi-
cações comunitárias imperativas.

8 � Prazo � o prazo máximo de fornecimento e arranque da
instalação é de 250 dias, dos quais 90 dias destinam-se à montagem
dos equipamentos, contados da data de assinatura do contrato, in-
cluindo sábados, domingos e feriados.

9 � Forma jurídica que deve assumir o grupo de fornecedores,
empreiteiros ou prestadores de serviços adjudicatários do contrato �
podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer vínculo jurídico, devendo indicar a forma jurídi-
ca que pretendem vir a assumir em caso de adjudicação e antes da
celebração do contrato, a qual poderá revestir a forma de sociedade,
agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, nos termos do Decreto-Lei
n.º 231/81, de 28 de Julho.

10 � a) Data limite de recepção dos pedidos de participação �
o prazo de recepção dos pedidos de participação é até às 17 horas
do 39.º dia contados da data do envio do presente anúncio para
publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da União
Europeia, devendo os mesmos ser recebidos na CARVEMAGERE �
Manutenção e Energias Renováveis, L.da, no lugar da Pedreira,
Perelhal, Barcelos, 4750 Perelhal, em Portugal.

b) Endereço para onde devem ser entregues os pedidos de partici-
pação � os pedidos de participação deverão ser entregues, contra
recibo, na sede da CARVEMAGERE � Manutenção e Energias Re-
nováveis, L.da, no lugar da Pedreira, Perelhal, Barcelos,
4750 Perelhal, em Portugal, ao cuidado de Carlos José Carvalho, ou,
alternativamente, remetidos, por meio de correio registado, com
aviso de recepção, desde que a recepção ocorra dentro do prazo fi-
xado no número anterior.

c) Os pedidos de participação são obrigatoriamente redigidos na
língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanhados de tra-
dução devidamente legalizada e relativamente à qual o concorrente
declare aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respec-
tivos originais.
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11 � Cauções e garantias exigidas � para o levantamento do
caderno de encargos será exigido o pagamento de 500 euros, nos
termos previstos no programa de concurso.

O adjudicatário deverá prestar caução no valor de 10 % do mon-
tante total do contrato, com exclusão do IVA, no prazo de 15 dias
contados da aceitação da minuta do contrato ou da emissão de deci-
são pela CARVEMAGERE, L.da

12 � Pretende-se apresentar candidatura no 3.º Quadro Comuni-
tário de Apoio do POE (QCA III).

13 � Podem apresentar candidaturas as entidades que não se en-
contrem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, devendo, para o efeito,
apresentar declaração negativa e que satisfaçam as condições de
habilitação técnicas e profissionais, conforme previstas no procedi-
mento por negociação.

Só serão admitidos pedidos de participação de empresas ou asso-
ciações de empresas que demonstrem ter experiência anterior em
projectos do mesmo tipo.

Todos os pedidos de participação devem ser acompanhados dos
seguintes elementos, que se destinam a comprovar a aptidão técnica
do concorrente para execução do objecto do processo por negociação:

a) Declaração, acompanhada pelas respectivas referências, da
qual conste a experiência do concorrente na concepção,
execução e gestão de projectos de valor superior a
500 000 euros;

b) Declaração, acompanhada pelas respectivas referências, da
qual conste a experiência do concorrente em instalação de
centrais de cogeração, com produção de vapor para utiliza-
ção industrial;

c) Declaração, acompanhada pelas respectivas referências, da
qual conste a experiência do concorrente na gestão de con-
tratos de manutenção de longa duração, ao qual estejam
associadas garantias de performance e de disponibilidade da
central de cogeração;

d) Declaração por parte do fabricante do(s) motor(es) pro-
posto, autorizando a prestação de serviços de manutenção.

As listas de referências a apresentar pelos concorrentes nos ter-
mos das alíneas a) e b) deverão indicar o montante, data e local de
execução das obras, bem como a identificação dos clientes.

A lista de referências a apresentar pelos concorrentes nos termos
da aliena c) deverá indicar os contratos de manutenção para os equi-
pamentos objecto do processo por negociação, celebrados pelo can-
didato desde o ano de 1998, bem como a identificação dos clientes.

14 � Critérios a utilizar na selecção e adjudicação do contrato �
o critério de adjudicação será o da proposta considerada mais vanta-
josa, sendo ponderado de acordo com os seguintes critérios e res-
pectivos coeficientes de ponderação:

a) Critério de selecção de candidaturas � a selecção de candi-
daturas será efectuada mediante a ponderação conjunta dos
seguintes critérios da capacidade técnica e financeira do
concorrente, da experiência e habilitações profissionais do
concorrente e da qualidade dos recursos e meios a afectar
ao empreendimento:

50 % � capacidade técnica, traduzida pela experiência
em obras de idêntica natureza nos últimos três anos;

30 % � a apresentação de modelos de grupos electro-
géneos ciclo Otto certificados por organismos creden-
ciados, com potência unitária igual ou superior a
2 MW;

20 % � capacidade financeira do concorrente, traduzi-
do pelo volume de obras e negócios nos últimos três
anos;

b) Critério de selecção das propostas � a adjudicação é feita
segundo o critério da proposta economicamente mais van-
tajosa, tendo em consideração a ponderação conjunta dos
seguintes factores, pela ordem de importância indicada:

40 % � relação benefício/custo, resultante da produti-
vidade associada à solução proposta, ao preço e as con-
dições de pagamento.

A relação custo/benefício será determinada com base
num período de exploração de 10 anos, a custos fi-
xos, tendo em conta os proveitos operacionais, os
custos operacionais, a amortização do activo e o IRC.

Para efeitos de avaliação dos benefícios, será tido
em conta o actual enquadramento legal da cogeração
em Portugal, considerando a venda total da energia
eléctrica produzida à rede do SEP (Sistema Eléctrico
de Serviço Público) e a venda de vapor saturado a
10 bar à Carvema Têxtil, L.da, a um custo de 12 euros
por tonelada. O gás natural será adquirido consideran-
do o Arabian Light Breakeven = 25 USD/barril, taxa
de câmbio = 0,95 USD/euro sem variação da taxa de
inflação;

25 % � qualidade do fornecimento nas suas várias ver-
tentes, incluindo a qualidade dos recursos e meios a
afectar ao projecto;

10 % � prazos de entrega e de execução.
25 % � nível da assistência técnica e oferta de perío-

dos de garantia suplementar.

Ao nível da assistência técnica serão avaliados os meios humanos
e técnicos ao dispor em Portugal, bem como os prazos de resposta
garantidos relativamente às diferentes solicitações.

15 � (Não aplicável.)
16 � (Não aplicável.)
17 � Outras informações:

a) As condições de participação constam do programa de con-
curso e do caderno de encargos, que estão disponíveis, para
consulta, na CARVEMAGERE � Manutenção e Energias
Renováveis, L.da, no lugar da Pedreira, Perelhal, Barcelos,
4750 Perelhal, em Portugal;

b) O prazo de apresentação das propostas será de 10 dias a
contar da data da carta-convite para apresentação de pro-
posta;

c) A comissão de avaliação de propostas poderá decidir fazer
uma segunda fase de negociações com os três melhores
concorrentes;

d) A entidade adjudicante reserva-se o direito de não adjudicar
o presente processo por negociação nos termos previstos
na lei e no programa de concurso;

e) A entidade adjudicante reserva-se o direito de não adjudicar
a prestação de serviços de manutenção.

18 � (Não aplicável.)
19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República em 21 de Maio de 2003 e enviado para o Jornal Oficial
da União Europeia em 21 de Maio de 2003.

20 � O presente anúncio foi recepcionado pela Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S. A., em 21 de Maio de 2003.

16 de Maio de 2003. � Pela Gerência, (Assinatura ilegível.)
3000102933

CASCI � CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL
DO CONCELHO DE ÍLHAVO

Anúncio

Concurso público (nos termos do disposto
no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março)

1 � A entidade contratante é o CASCI � Centro de Acção So-
cial do Concelho de Ílhavo, com sede na Rua de João de Deus, 42,
3830 Ílhavo (telefone: 234326015; fax: 234326015).

2 � Modalidade do concurso � o concurso é público, nos termos
do disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Costa Nova do Prado, Ílhavo.
b) Designação da empreitada � esta empreitada destina-se à cons-

trução da obra do Centro de Actividades Ocupacionais e insere-se na
categoria 45211540-6, com referência ao Vocabulário Comum para
os Contratos Públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º S 169, de 3 de Setembro de
1996.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � construção civil.
d) O preço base do concurso é de 315 537,99 euros, com exclu-

são do IVA.
e) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos.
4 � Prazo de execução da obra � máximo, um ano.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

poderão ser examinados ou pedidos na sede do CASCI, nos dias úteis
e horário normal de expediente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 3 de Junho de 200311 682

b) Podem ser solicitadas cópias da documentação até às 16 horas
do antepenúltimo dia útil à data limite fixada para entrega das pro-
postas.

c) Com o pagamento prévio de 150 euros para pagamento de cópias
(IVA incluído).

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
ao 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a partir
do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, durante o horário normal de expediente.

b) As propostas deverão ser entregues na sede do CASCI, Ílhavo.
c) As propostas e os documentos deverão se redigidos em língua

portuguesa.
7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os

concorrentes e as pessoas por si credenciadas, conforme o ponto 5.2
do programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir à data limite
fixada para entrega das propostas, pelas 18 horas, na sede do CASCI.

8 � A caução a exigir para garantir o 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 autos de medição mensais.

10 � A modalidade jurídica de associação que deva adoptar qual-
quer agrupamento de empreiteiros a que, eventualmente, venha a
ser adjudicada a empreitada é a de consórcio.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir o certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas que contenha:

a) A 1.ª categoria � Empreiteiro geral de edifícios, e classe
correspondente ao valor da proposta apresentada;

b) Das 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, corres-
pondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados
que lhes respeitam, consoante a parte que a cada um desses
trabalhos cabe na proposta, e provar condições técnicas e
económicas compatíveis com a execução da obra.

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

13 � Os critérios de apreciação das propostas serão os seguintes,
por ordem decrescente de importância:

Preço (70 %);

Valia técnica (20 %);
Prazo de execução (10 %).

14 � Não são admitidas variantes à proposta.
15 � Para efeitos de publicação no Diário da República, o pre-

sente anúncio foi enviado a 20 de Maio de 2003, com o ofício n.º 50/
03.

20 de Maio de 2003. � A Presidente da Direcção, Maria José
Senos Fonseca. 1000221002

RECTIFICAÇÕES

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Aviso de rectificação

Concurso público n.º 1/IPS-ESTSetúbal/2003

Torna-se público que no anúncio publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 107, de 9 de Maio, a pp. 9743 e 9744, referente
à abertura do concurso com vista à remodelação do edifício da
ESTSetúbal/IPS, saiu com inexactidão a alínea b) do n.º 3, que ora
se rectifica.

Assim, é rectificada a alínea b) do n.º 3 do referido anúncio, que
passa a ter a seguinte redacção:

3 � b) Designação da empreitada � «Remodelação do edifí-
cio da ESTSetúbal/IPS � Zona administrativa e salas e gabinetes
das zonas E e F». Pretende-se com a presente empreitada a recu-
peração de salas de aulas e de gabinetes da área administrativa [...]

O concurso encontra-se aberto por mais 30 dias úteis contados a
partir da data da publicação da presente rectificação no Diário da
República.

As candidaturas eventualmente recebidas deverão ser rectificadas
em conformidade.

19 de Maio de 2003. � A Presidente, Maria Cristina Corrêa
Figueira. 3000103217
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
ICP-ANACOM � Autoridade Nacional de Comunicações

Aviso
Nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto, o ICP-ANACOM � Autoridade Nacional de

Comunicações torna público o seguinte:
Foram publicitadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE), no âmbito da execução da Directiva n.º 1999/5/CE, do Par-

lamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 1999, relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações
e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade, transposta para a ordem jurídica nacional através do Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de
Agosto, as referências relativamente a normas e regulamentação técnica comum constantes do anexo.

20 de Maio de 2003. � O Presidente do Conselho de Administração, Álvaro Cordeiro Dâmaso.

EN 41003:1998 � Regras particulares de se-
gurança dos equipamentos para ligação às
redes de telecomunicações.

EN 50081-1:1992 � Compatibilidade elec-
tromagnética � norma genérica de emis-
são � parte 1: residência comercial e in-
dústria ligeira.

EN 50081-2:1993 � Compatibilidade elec-
tromagnética � norma genérica de emis-
são � parte 2: ambiente industrial.

EN 50082-1:1997 � Compatibilidade elec-
tromagnética � norma genérica de imuni-
dade � parte 1: residencial, comercial e in-
dústria ligeira.

EN 50083-1:1993 � Sistemas de distribuição
por cabo destinados a sinais de televisão e
de radiodifusão sonora � parte 1: regras de
segurança.

Emenda A2:1997 à EN 50083-1:1993

EN 50360:2001 � Norma de produto para de-
monstração da conformidade de telefones
móveis com as restrições básicas relaciona-
das com a exposição humana aos campos elec-
tromagnéticos (300 MHz � 3 GHz).

EN 50364:2001 � Limitação da exposição
humana a campos electromagnéticos (EMFs)
com origem em dispositivos que operam na
faixa de frequências de 0 Hz a 10 GHz, utili-
zados na vigilância electrónica de artigos
(EAS), na identificação por radiofrequência
(RFID) e em aplicações similares.

EN 50371:2002 � Norma genérica para de-
monstração da conformidade dos equipamen-
tos eléctricos e electrónicos de baixa potên-
cia com as restrições básicas relativas à
exposição humana a campos electromagné-
ticos (10 MHz � 300 GHz) � população.

EN 50385:2002 � Norma de produto destinada
à demonstração da conformidade das estações
de base rádio e das estações terminais fixas dos
sistemas de telecomunicações sem fio, relati-
vamente às restrições básicas ou aos níveis de
referência respeitantes à exposição do público
em geral aos campos electromagnéticos de
radiofrequência (110 MHz � 40 GHz).

ANEXO

Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada 1999/5(CE

ou substituída
Nota 1

EN 41003:1996
Nota 2.1

Nenhuma

Nenhuma

EN 59982-1:1992
Nota 2.1

Nenhuma

Nota 3

Nenhuma

Nenhuma

Nenhuma

Nenhuma

Expirou
(1-1-2002)

�

Expirou
(1-7-2001)

�

�

�

�

�

�

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a.

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a.

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 55022:1994 � Limites e métodos de
medição das características relativas às per-
turbações radioeléctricas dos equipamentos
das tecnologias de informação.

Emenda A1:1995 à EN 55022:1994

Emenda A2:1997 à EN 55022:1994

EN 55022:1998 � Equipamento de tecnolo-
gias de informação � características de
perturbação radioeléctrica � limites e mé-
todos de medição.

Emenda A1:2000 à EN 55022:1998

EN 55024:1998 � Equipamento de tecnolo-
gias de informação � características de
imunidade � limites e métodos de medi-
ção.

Emenda A1:2001 à EN 55024:1998

EN 60065:1998 � Aparelhos áudio, vídeo e
aparelhos electrónicos análogos � regras
de segurança.

EN 60065:2002 � Aparelhos áudio, vídeo e
aparelhos electrónicos análogos � regras
de segurança.

EN 60215:1989 � Regras de segurança para
emissores radioeléctricos.

Emenda A1:1992 à EN 60215:1989

Emenda A2:1994 à EN 60215:1989

EN 60825-1:1994 � Segurança de equipa-
mentos laser � parte 1: classificação de
equipamentos, regras e guia de utilização.

Emenda A11:1996 à EN 60825-1:1994

Emenda A2:2001 à EN 60825-1:1994

EN 60825-2:1994 � Segurança de equipa-
mentos laser � parte 2: segurança dos sis-
temas de comunicação por fibras ópticas.

Emenda A1:1998 à EN 60825-2:1994

EN 60825-2:2000 � Segurança de equipa-
mentos laser � parte 2: segurança dos sis-
temas de comunicação por fibras ópticas.

EN 60825-4:1997 � Segurança de equipa-
mentos laser � parte 4: protecções laser.

Emenda A1:2002 à EN 60825-4:1997

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

CISPR 22:1993

CISPR 22:1993
/A1:1995

CISPR 22:1993
/A1:1996
(modificada)

CISPR 22:1997
(modificada)

CISPR 22:1997
/A1:2000

CISPR 24:1997
(modificada)

CISPR 24:1997
/A1:2001

IEC 60065:1998
(modificada)

IEC 60065:2001
(modificada)

IEC 60215:1987

IEC 60215:1987
/A1:1990

IEC 60215:1987
/A2:1993

IEC 60825-1:1993

IEC 60825-1:1993
/A2:2001

IEC 60825-2:1993

IEC 60825-2:1993
/A1:1997

IEC 60825-2:2000

IEC 60825-4:1997

IEC 60825-4:1997
/A1:2002

EN55022:1987
Nota 2.1

Nota 3

Nota 3

EN 55022:1994 e as
suas emendas

Nota 2.1

Nota 3

Norma(s) genérica(s)
relevante(s)

Nota 2.3

Nota 3

EN 60065:1993
+ A11:1997
Nota 2.1

EN 60065:1998
Nota 2.1

Nenhuma

Nota 3

Nota 3

Nenhuma

Nota 3

Nota 3

Nenhuma

Nota 3

EN 60825-2:1994 e
as suas emendas

Nota 2.1

Nenhuma

Nota 3

Expirou
(31-12-1998)

Expirou
(31-12-1998)

Expirou
(31-12-1998)

1-8-2003

1-8-2003

Expirou
(1-7-2001)

1-10-2004

Expirou
(1-8-2002)

1-3-2007

�

Expirou
(1-6-1993)

Expirou
(15-7-1995)

�

Expirou
(1-1-1997)

1-1-2004

�

Expirou
(1-10-1998)

1-4-2003

�

1-10-2005

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 60950:1992 � Segurança de equipamen-
to de tratamento de informação, incluindo
o equipamento eléctrico de escritório.

Emenda A1:1993 à EN 60950:1992

Emenda A2:1993 à EN 60950:1992

Emenda A3:1995 à EN 60950:1992

Emenda A4:1997 à EN 60950:1992

Emenda A11:1997 à EN 60950:1992

EN 60950:2000 � Segurança de equipamen-
to destinado a tratamento de informação.

EN 60950-1:2001 � Equipamento de tecnolo-
gias de informação � segurança � parte 1:
regras gerais.

EN 61000-3-2:1995 � Compatibilidade elec-
tromagnética (CEM) � parte 3-2: limi-
tes � limites para emissões de corrente
harmónicas (corrente de entrada do equi-
pamento até 16 A, inclusive, por fase).

Emenda A1:1998 à EN 61000-3-2:1995

Emenda A2:1 998 à EN 61000-3-2:1995

Emenda A14:2000 à EN 61000-3-2:1995

EN 61000-3-2:2000 � Compatibilidade elec-
tromagnética (EMC) � parte 3-2: limi-
tes � limites para emissões de corrente
harmónicas (corrente de entrada do equi-
pamento até 16 A, inclusive, por fase).

EN 61000-3-3:1995 � Compatibilidade elec-
tromagnética (CEM) � parte 3-3: limi-
tes � limitação das variações de tensão,
das flutuações de tensão e da tremulação
nos sistemas de alimentação pública em
baixa tensão, para equipamentos com cor-
rente nominal < 16 A por fase e não sujei-
tos a ligação condicional.

Emenda A1:2001 à EN 61000-3-3:1995

EN 61000-3-11:2000 � Compatibilidade
electromagnética (CEM) � parte 3-11: li-
mites � limitação das variações de tensão,
das flutuações de tensão e da tremulação em
sistemas públicos de energia de baixa ten-
são � equipamentos com corrente nomi-
nal < 75 A e submetidos a ligação condi-
cional.

EN 61000-6-1:2001 � Compatibilidade elec-
tromagnética (EMC) � parte 6-1: normas
genéricas � imunidade para os ambientes re-
sidenciais, comerciais e de indústria ligeira.

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

IEC 60950:1991
(modificada)

IEC 60950:1991
/A1:1992

IEC 60950:1991
/A2:1993
(modificada)

IEC 60950:1991
/A3:1995
(modificada)

IEC 60950:1991
/A4:1996
(modificada)

IEC 60950:1999
(modificada)

IEC 60950-1:2001
(modificada)

IEC 61000-3-2:1995

IEC 61000-3-2:1995
/A1:1997

IEC 61000-3-2:1995
/A2:1998

IEC 61000-3-2:2000
(modificada)

IEC 61000-3-3:1994

IEC 61000-3-3:1994
/A1:2001

IEC 61000-3-11:2000

IEC 61000-6-1:1997
(modificada)

Nenhuma

Nota 3

Nota 3

Nota 3

Nota 3

Nota 3

EN 60950:1992 e as
suas emendas

Nota 2.1

EN 60950:2000
Nota 2.1

Norma(s) genérica(s)
relevante(s)

Nota 2.3

Nota 3

Nota 3

Nota 3

EN 61000-3-2:1995
e as suas emendas

Nota 2.1

Norma(s) genérica(s)
relevante(s)

Nota 2.3

Nota 3

Norma(s) genérica(s)
relevante(s)

Nota 2.3

EN 50082-1:1997
Nota 2.1

�

Expirou
(1-3-2000)

Expirou
(1-3-2000)

Expirou
(1-1-2002)

1-8-2003

1-8-2003

1-1-2005

1-7-2006

Expirou
(1-1-2001)

Expirou
(1-1-2001)

Expirou
(1-1-2001)

1-1-2004

1-1-2004

Expirou
(1-1-2001)

1-5-2004

1-11-2003

1-7-2004

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 61000-6-2:1999 � Compatibilidade elec-
tromagnética (CEM) � parte 6-2: normas
genéricas � imunidade para ambientes in-
dustriais.

EN 61000-6-2:2001 � Compatibilidade elec-
tromagnética (EMC) � parte 6-2: normas
genéricas � imunidade para os ambientes
industriais.

EN 61000-6-3:2001 � Compatibilidade elec-
tromagnética (EMC) � parte 6-3: normas
genéricas � norma de emissão para os am-
bientes residenciais, comerciais e de indús-
tria ligeira.

EN 61000-6-4:2001 � Compatibilidade elec-
tromagnética (EMC) � parte 6-4: normas
genéricas � norma de emissão para os am-
bientes industriais.

EN 300 065-2 V1.1.1 � Equipamento recep-
tor telegráfico de faixa estreita para im-
pressão directa de informação meteoroló-
gica ou navegação (NAVTEX); parte 2: EN
harmonizada cobrindo os requisitos essen-
ciais no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE.

EN 300 065-3 V1.1.1 � Equipamento recep-
tor telegráfico de faixa estreita para im-
pressão directa de informação meteoroló-
gica ou navegação (NAVTEX); parte 3: EN
harmonizada cobrindo os requisitos essen-
ciais no âmbito do artigo 3.3e da directiva
R&TTE.

EN 300 086-2 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre; equipamento de rádio com conector de
RF interno ou externo e destinado prima-
riamente à transmissão vocal analógica;
parte 2: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.2
da directiva R&TTE.

EN 300 113-2 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); serviço móvel terrestre;
equipamento de rádio destinado à transmis-
são de dados (e voz) e possuindo um
conector de antena; parte 2: EN harmoni-
zada cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 300 135-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamento de rá-
dio com modulação angular para a banda
do cidadão (equipamento de rádio abrangi-
do pela CEPT PR 27); parte 2: EN har-
monizada cobrindo os requisitos essenciais
no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE.

EN 300 152-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); rádio balizas maríti-
mas de emergência para sinalização de
posição (EPIRB), operando na frequência
de 121,5 MHz ou nas frequências de 121,5
MHz e 243 MHz, apenas para fins de en-
caminhamento; parte 2: EN harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.

Art. 3.3.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

IEC 61000-6-2:1999

IEC 61000-6-2:1999
(modificada)

IEC 61000-6-3:1996
(modificada)

IEC 61000-6-4:1997
(modificada)

EN 50082-2:1995
Nota 2.1

EN 61000-6-2:1999
Nota 2.1

EN 50081-1:1992
Nota 2.1

EN 50082-2:1993
Nota 2.1

ETS 300 086/A2
(02-1997)

ETS 300 113/A1
(02-1997)

ETS 300 135

Expirou
(1-4-2002)

1-7-2004

1-7-2004

1-7-2004

Expirou
(31-8-2002)

Expirou
(30-9-2002)

Expirou
(30-4-2001)
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 300 152-3 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); rádio balizas maríti-
mas de emergência para sinalização de
posição (EPIRB), operando na frequência
de 121,5 MHz ou nas frequências de 121,5
MHz e 243 MHz, apenas para fins de en-
caminhamento; parte 3: EN harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.3e da directiva R&TTE.

EN 300 162-2 V1.1.2 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); receptores e trans-
missores radiotelefónicos para o serviço
móvel marítimo operando na faixa de VHF;
parte 2: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.2
da directiva R&TTE.

EN 300 162-3 Vl.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM): receptores e trans-
missores radiotelefónicos para o serviço
móvel marítimo operando na faixa de VHF;
parte 3: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.3e
da directiva R&TTE

EN 300 219-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre (RP02); equipamento de rádio
destinado à transmissão de sinais para iní-
cio de resposta específica no receptor, e
dispondo de um conector de antena; parte
2: EN harmonizada cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.2 da di-
rectiva R&TTE.

EN 300 220-3 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamento de pe-
queno alcance (SRD); equipamento de rádio
com níveis de potência até 500 mW, para
a faixa dos 25 MHz a 1000 MHz; parte 3:
EN harmonizada cobrindo os requisitos es-
senciais no âmbito do artigo 3.2 da direc-
tiva R&TTE.

EN 300 224-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM): serviço de chamada
e procura de pessoas, de pequena cobertu-
ra; EN harmonizada no âmbito do artigo
3.2 da directiva R&TTE.

EN 300 279 V1.2.1 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); compatibilidade electro-
magnética (EMC); norma para equipamen-
to rádio móvel terrestre privativo (PMR)
e equipamento auxiliar (vocal e ou não
vocal).

EN 300 296-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre (RP02); equipamento de rádio com
antena incorporada e destinado primaria-
mente à transmissão vocal analógica; par-
te 2: EN harmonizada cobrindo os requisi-
tos essenciais no âmbito do artigo 3.2 da
directiva R&TTE.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETS 300
279/A1:1997

Expirou
(30-4-2002)

Art. 3.3.

Art. 3.2.

Art. 3.3.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 300 328-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); sistemas de transmis-
são de dados operando na faixa ISM dos 2,4
GHz e utilizando técnicas de modulação
por espalhamento espectral; parte 2: EN
harmonizada cobrindo os requisitos essen-
ciais no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE.

EN 300 328-2 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); sistemas de transmis-
são de dados operando na faixa ISM dos 2,4
GHz e utilizando técnicas de modulação
por espalhamento espectral; parte 2: EN
harmonizada cobrindo os requisitos essen-
ciais no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE.

EN 300 330-2 V 1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamento de pe-
queno alcance (SRD); equipamento de rádio
para a faixa de frequências de 9 kHz a 25
MHz e sistemas indutivos na faixa de fre-
quências de 9 kHz a 30 MHz; EN harmo-
nizada no âmbito do artigo 3.2 da direc-
tiva R&TTE.

EN 300 339:1998 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); compatibilidade electro-
magnética (EMC) geral para equipamento
de radiocomunicações.

EN 300 341-2 Vl.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre (RP02); equipamento de rádio com
antena incorporada, transmitindo sinais
para início de resposta específica no recep-
tor; EN harmonizada no âmbito do artigo
3.2 da directiva R&TTE.

EN 300 385:1999 � Assentos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para ligações
rádio digital fixas e equipamentos auxiliares.

EN 300 390-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre; equipamento de rádio destinado à
transmissão de dados (e voz) e possuindo
antena incorporada; parte 2: EN harmoni-
zada cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 300 422-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); microfones sem fio
operando na faixa de frequências de 25
MHz a 3 GHz; parte 2: EN harmonizada
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 300 433-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre; equipamento de rádio para a banda do
cidadão utilizando modulação de amplitude
em banda lateral dupla (DSB) e ou banda

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETS 300
328/A1:1997

ETS 300 328-2
V1.1.1

ETS 300
385/A1:1997

ETS 300
390/A1:1997

Expirou
(30-4-2002)

31-8-2003

Expirou
(31-12-2002)

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.
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lateral única (SSB); parte 2: EN harmoni-
zada cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 300 440-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre (RP02); equipamento de pequeno
alcance; equipamento de rádio destinado à
faixa de frequências de 1 GHz a 40 GHz;
EN harmonizada no âmbito do artigo 3.2
da directiva R&TTE.

EN 300 454-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); ligações áudio de faixa
larga; parte 2: EN harmonizada cobrindo
os requisitos essenciais no âmbito do artigo
3.2 da directiva R&TTE.

EN 300 471-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre; protocolo de acesso, regras de ocupação
e correspondentes características técnicas
de equipamento rádio para transmissão de
dados em canais partilhados; parte 2: EN
harmonizada cobrindo os requisitos essen-
ciais no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE.

EN 300 698-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); transmissores e re-
ceptores radiotelefónicos para o serviço
móvel marítimo operando em faixas de
VHF utilizadas em águas interiores; parte
2: EN harmonizada cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.2 da di-
rectiva R&TTE.

EN 300 698-3 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); transmissores e re-
ceptores radiotelefónicos para o serviço
móvel marítimo operando em faixas de
VHF utilizadas em águas interiores; parte
3: EN harmonizada cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.3e da di-
rectiva R&TTE

EN 300 718-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); balizas sinalizadoras
de emergência para avalanchas; sistemas de
emissão e recepção; parte 2: EN harmoni-
zada cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 300 718-3 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); balizas sinalizadoras
de emergência para avalanchas: sistemas de
emissão e recepção; parte 3: EN harmoni-
zada cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.3e da directiva R&TTE.

EN 300 720-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamentos e sis-
temas de comunicação em UHG A bordo;
parte 2: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.2
da directiva R&TTE.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.3.

Art. 3.2.

Art. 3.3.

Art. 3.2.
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EN 300 761-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamento de pe-
queno alcance (SRD); características
técnicas e métodos de ensaio para equipa-
mento destinado à identificação automáti-
ca de veículos (AVI) em caminhos de fer-
ro e operando nos 2,45 GHz; parte 2: EN
harmonizada cobrindo os requisitos essen-
ciais no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE.

EN 300 827:1998 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para equipa-
mento de rádio terrestre com recursos
partilhados (TETRA) e equipamento auxi-
liar.

EN 300 828:1998 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para trans-
missores e receptores radiotelefónicos do
serviço móvel marítimo operando nas fai-
xas de VHF.

EN 300 829:1998 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para estações
terrenas móveis marítimas (MMES) ope-
rando nas faixas 1,5/1,6 GHz, assegurando
comunicações de dados de baixa velocida-
de (LBRDC) para o sistema global de so-
corro e segurança marítima (GMDSS).

EN 301 025-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamento
radiotelefónico VHF destinado a comuni-
cações genéricas e equipamento associado
para chamada selectiva digital (DSC) de
classe D; parte 2: EN harmonizada cobrin-
do os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 025-3 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamento
radiotelefónico VHF destinado a comuni-
cações genéricas e equipamento associado
para chamada selectiva digital (DSC) de
classe D; parte 3: EN harmonizada cobrin-
do os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.3e da directiva R&TTE.

EN 301090:1998 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para recep-
tores radiotelefónicos marítimos de vigília
que operam em 2 182 kHz.

EN 301 166-2 V1.1.1 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electromag-
nética (ERM); serviço móvel terrestre; equi-
pamento rádio para comunicações analógicas
e ou digitais (voz e ou dados), operando em
canais de banda estreita e com conector de
antena; parte 2: norma harmonizada cobrin-
do os requisitos essenciais no âmbito do ar-
tigo 3.2 da directiva R&TTE.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.

Art. 3.3.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.
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EN 301 178-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamento
radiotelefónico portátil para o serviço
móvel marítimo, operando nas faixas de
VHF (apenas para aplicações não GMDSS);
parte 2: EN harmonizada cobrindo os re-
quisitos essenciais no âmbito do artigo 3.2
da directiva R&TTE.

EN 301 357-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); dispositivos áudio
analógicos sem cordão, de faixa larga e com
antena incorporada, operando nas faixas de
frequência de 863 MHz a 865 MHz reco-
mendadas pela CEPT; parte 2: EN harmo-
nizada cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 357-2 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); sistemas de audio sem
cordão operando na faixa de 25 MHz a
2000 MHz; microfones via rádio e siste-
mas auriculares de monitorização para apli-
cações não profissionais operando na ban-
da harmonizada CEPT 863 MHz a 865
MHz; parte 2: norma harmonizada cobrin-
do os requisitos essenciais no âmbito do ar-
tigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 360 V1.1.3 � Sistemas e estações
terrenas de satélite (SES); EN harmoniza-
da para terminais de satélite para utente
(SUT), transmitindo para satélites
geoestacionarios, na faixa dos 27,5 GHz a
29,5 GHz, cobrindo os requisitos essenci-
ais no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE.

EN 301 406 V1.4.1 � Sistema de telecomu-
nicações digitais europeias sem fios
(DECT); EN harmonizada para o sistema
de telecomunicações sem fios digitais in-
tensificadas (DECT), cobrindo os requisi-
tos essenciais no âmbito do artigo 3.2 da
directiva R&TTE.

EN 301 419-1 v.4.1.1 � Sistema de teleco-
municações celulares digitais (fase 2); re-
quisitos de dispositivos para um sistema
global de comunicações móveis (GSM);
parte 1: estações móveis nas bandas GSM
900 e DCS 1 800; Acesso (GSM 13.1 ver-
são 4.0.1) (partes aplicáveis: 12.1.1,
12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-
1, 13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2, 14.3, 14.4.1,
14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1, 19.2, 19.3,
20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7,
20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13,
20.15, 20.16, 20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2,
21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1, 25.2.1.1.4,
25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1,
26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2, 26.6.1.1,
26.6.1.2, 26.6.13.10, 26.6.13.3,
26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 26.6.13.9,
26.7.4.6, 26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6,
26.8.1.3.5.2, 26.8.2.1, 26.8.2.2, 26.8.2.3,
26.8.3, 26.9.2, 26.9.3, 26.9.4, 26.9.5,
26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1,
26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1,
26.12.2.1, 26.12.3. 26.12.4; 27.6, 27.7,
31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3).

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

EN 301 357 V1.1.1

TBR 6: 1997
(Edition 2)

31-3-2003

Expirou
(31-10-2001)

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 3 de Junho de 200311 692

Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 301 419-2 V5.1.1 � Sistema de teleco-
municações celulares digitais (fase 2+); re-
quisitos de dispositivos para um sistema
global de comunicações móveis (GSM); es-
tações móveis de ranhuras múltiplas de
dados comutados em circuito de alta velo-
cidade (HSCSD): Acesso (GSM 13.34 ver-
são 5.0.3).

EN 301 419-3 V5.0.2 � Sistema de teleco-
municações celulares digitais (fase 2+); re-
quisitos de dispositivos para um sistema
global de comunicações móveis (GSM); dis-
positivos avançados de chamada de voz
(ASCI); estações móveis; acesso; (GSM
13.68 versão 5.0.2 Lançada em 1996) (par-
tes aplicáveis: 26.14.5.2, 26.14.7.3,
26.14.8.1).

EN 301 419-7 V5.0.2 � Sistema de teleco-
municações celulares digitais (fase 2+); re-
quisitos de dispositivos para um sistema
global de comunicações móveis (GSM):
banda de caminhos de ferro (R-GSM); es-
tações móveis; acesso; (GSM 13.67 versão
5.0.2 lançada em 1996) (partes aplicáveis:
12.3.1, 12.3.2, 12.4.1, 12.4.2, 13.9,
14.7.3, 20.21.1, 20.21.2, 20.21.3,
20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7,
20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11,
20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16,
20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3,
26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2).

EN 301 423 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); Norma harmonizada no
âmbito do artigo 3.2 da directiva R&TTE,
para o sistema terrestre de telecomunica-
ções para voos.

EN 301 426 V1.2.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); EN harmoni-
zada para estações terrenas de satélite
móveis terrestres (LMES) de baixa veloci-
dade de transmissão de dados operando nas
faixas de frequência de 1,5/1,6 GHz cobrin-
do os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.3 da directiva R&TTE.

EN 301 427 V1.1.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); EN harmoni-
zada para Estações Terrenas de Satélite
Móveis Terrestres (LMES) de baixa velo-
cidade de transmissão de dados operando
nas faixas de frequência de 11/12/14 GHz
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 428 V1.2.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); EN harmoni-
zada para terminais de abertura muito pe-
quena (VSAT); estações terrenas de satéli-
te que transmitem e recebem ou que apenas
transmitem ou recebem, operando nas fai-
xas de frequência de 11/12/14 GHz cobrin-
do os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.2 da directiva R&TE.

EN 301 430 V1.1.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES): EN harmoni-
zada para estações terrenas transportáveis
(TES) para recolha de notícias por satélite
(SNG) operando nos faixes de frequência de

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

TBR 23

EN 301 426 V1.1.1

TBR 27

EN 301 428 V1.1.1

TBR 30

Expirou
(30-9-2002)

Expirou
(30-6-2002)

Expirou
(31-1-2001)

Expirou
(30-11-2002)

Expirou
(31-1-2001)

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.
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11-12/13-14 GHz cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.2 da di-
rectiva R&TTE.

EN 301 441 V1.1.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); EN harmoni-
zada para estações terrenas móveis (MES),
incluindo estações terrenas por portáteis
para redes de comunicação pessoal por sa-
télite (S-PCN) nas faixas de 1,6/2,4 GHz
do serviço de satélite móvel (SSM) cobrin-
do os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 442 V1.1.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); EN harmoni-
zada para estações terrenas móveis (MES),
incluindo estações terrenas portáteis para
redes de comunicação pessoal por satélite
(S-PCN) nas faixas de 2,0 GHz do serviço
de satélite móvel (SSM) cobrindo os requi-
sitos essenciais no âmbito do artigo 3.2 da
directiva R&TTE.

EN 301 443 V1.2.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); FN harmoni-
zada para terminais de abertura muito pe-
quena (VSAT); estações terrenas de satéli-
te que transmitem e recebem ou que apenas
transmitem ou recebem, operando nas fai-
xas de frequência de 4 GHz e 6 GHz co-
brindo os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 444 V1.1.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); EN harmoni-
zada para estações terrenas de satélite
móveis terrestres (LMES) de baixa veloci-
dade de transmissão de dados operando nas
faixas de 1,5 GHz e 1,6 GHz, permitindo a
comunicação de voz e ou dados cobrindo
os requisitos essenciais no âmbito do artigo
3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 459 V1.2.1 � EN harmonizada para
terminais de satélite interactivos (SIT) e
terminais de satélite para o utente (SUT)
transmitindo para satélites em órbita
geoestacionária nas faixas de frequência de
29,5 a 30 GHz cobrindo os requisitos es-
senciais no âmbito do artigo 3.2 da direc-
tiva R&TTE.

EN 301 489-01 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 1:
requisitos técnicos comuns.

EN 301 489-01 V1.3.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 1:
requisitos técnicos comuns.

EN 301 489-01 V1.4.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 1:
requisitos técnicos comuns.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

TBR 41

TBR 42

EN 301 443 V1.1.1

TBR 44

EN 301 489-01
V1.2.1

EN 301 489-01
V1.3.1

Expirou
(31-1-2001)

Expirou
(31-1-2001)

Expirou
(30-11-2001)

Expirou
(31-1-2001)

30-6-2003

30-11-2005

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).
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EN 301 489-02 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); Norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 2:
condições específicas para equipamento
rádio de chamada e procura de pessoas.

EN 301 489-02 V1.3.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 2:
condições específicas para equipamento
rádio de chamada e procura de pessoas.

EN 301 489-03 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 3:
condições específicas para equipamentos de
pequeno alcance (SRD) operando em fre-
quências entre 9 kHz e 40 GHz.

EN 301 489-03 V1.3.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMQ para
serviços e equipamento de rádio; parte 3:
requisitos específicos para equipamentos de
pequeno alcance (SRD) operando em fre-
quências entre 9 kHz e 40 GHz.

EN 301 489-03 V1.4.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 3:
requisitos específicos para equipamentos de
pequeno alcance (SRD) operando em fre-
quências entre 9 kHz e 40 GHz.

EN 301 489-04 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 4:
condições específicas para ligações rádio
fixas e equipamentos auxiliares e serviços.

EN 301 489-04 V1.3.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM): norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 4:
condições específicas para ligações rádio
fixas e equipamentos auxiliares e serviços.

EN 301 489-05 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM): norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para servi-
ços e equipamento de rádio; parte 5:
condições específicas para equipamento
rádio móvel terrestre privativo (PMR) e
equipamento auxiliar (vocal e não vocal).

EN 301 489-05 V1.3.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 5:
condições específicas para equipamento
rádio móvel terrestre privativo (PMR) e
equipamento auxiliar (vocal e não vocal).

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETS 300 682,
ETS 300 741 e
ETS 300 340/A1

EN 301 489-02
V1.2.1

ETS 300 683

EN 301 489-03
V1.2.1
ETS 300 683:1997

EN 301 489-03
V1.3.1

EN 301 385:1999

EN 301 489-04
V1.2.1

EN 300 279:1999

EN 301 489-05
V1.2.1

31-10-2003

30-11-2005

31-10-2003

31-10-2003

30-11-2005

Expirou
(31-12-2002)

30-11-2005

Expirou
(30-4-2002)

30-11-2005

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 301 489-06 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 6:
condições específicas para equipamentos de
telecomunicações sem fio digitais intensifi-
cadas (DECT).

EN 301 489-06 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 6:
condições específicas para equipamentos de
telecomunicações sem fio digitais intensifi-
cadas (DECT).

EN 301 489-07 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 7:
condições específicas para equipamento
radioeléctrico móvel e transportável, inclu-
indo equipamento auxiliar, dos sistemas ce-
lulares digitais de radiocomunicações (GSM
e DCS).

EN 301 489-07 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 7:
condições específicas para equipamento
radioeléctrico móvel e transportável, inclu-
indo equipamento auxiliar, dos sistemas ce-
lulares digitais de radiocomunicações (GSM
e DCS).

EN 301 489-08 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 8:
condições específicas para estações base
GSM.

EN 301 489-08 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMQ para
equipamento de rádio e serviços; parte 8:
condições específicas para estações base
GSM.

EN 301 489-09 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 9:
condições específicas para microfones sem
fio e equipamento áudio similar com liga-
ção por radiofrequência (RF).

EN 301 489-09 V1.2.1 � assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); norma de compatibilida-
de electromagnética (EMC) para equipamento
de rádio e serviços; parte 9: condições espe-
cíficas para microfones sem fios, equipamen-
to similar de áudio com ligação por
radiofrequência (RF), áudio sem cordão e dis-
positivos auriculares de monitorização.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETS 300 329

EN 301 489-06
V1.1.1

EN 300 342-1

EN 301 489-07
V1.1.1

EN 301 489-08
V1.1.1

ETS 300 445
/A1:1997

EN 301 489-09
V1.1.1

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

31-3-2003

30-11-2005

Expirou
(31-3-2002)

30-11-2005

30-11-2005

Expirou
(31-3-2002)

1-8-2005
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 301 489-09 V1.3.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM): norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 9:
condições específicas para microfones sem
fios, equipamento similar de áudio com li-
gação por radiofrequência (RF), áudio sem
cordão e dispositivos auriculares de
monitorização.

EN 301 489-10 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM): norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 10:
condições específicas para equipamento
telefónico sem cordão da primeira geração
(CT1 e CT1+) e segunda geração (CT2).

EN 301 489-10 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 10:
condições específicas para equipamento
telefónico sem cordão da primeira geração
(CT1 e Ct1+) e segunda geração (CT2).

EN 301 489-10 V1.3.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; Parte 10:
Condições específicas para equipamento
telefónico sem cordão da primeira geração
(CT1 e CT1+) e segunda geração (CT2).

EN 301 489-11 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 11:
condições específicas para transmissores do
serviço terrestre de radiodifusão sonora.

EN 301 489-11: V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 11:
condições específicas para transmissores do
serviço terrestre de radiodifusão sonora
analógica [Modulação de amplitude (AM)
e modulação de frequência (FM)].

EN 301 489-12 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); norma de compatibilida-
de electromagnética (EMC) porá
equipamento de rádio e serviços; parte 12:
condições específicas para terminais de aber-
tura muito pequena, estações terrenas
interactivas operadas nas faixas de frequên-
cia entre 4 GHz e 30 GHz no serviço fixo
de satélite (FSS).

EN 301 489-13 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 13:
condições específicas para equipamento de
rádio para a banda do cidadão (CB) e equi-
pamento auxiliar (vocal e não vocal).

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

EN 301 489-09
V1.1.1

ETS 300 446

EN 301 489-10
V1.1.1

EN 301 489-10
V1.2.1

EN 301 489-11
V1.1.1

ETS 300 447

ETS 300 673

ETS 300 680-1 e -2

30-11-2005

Expirou
(31-3-2202)

1-8-2005

30-11-2005

30-11-2005

1-8-2005

Expirou
(31-5-2002)

Expirou
(31-3-2002)

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 301 489-13 V1.2.1 � Assuntes de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 13:
condições específicas para equipamento de
rádio para a banda do cidadão (CB) e equi-
pamento auxiliar (vocal e não vocal).

EN 301 489-14 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 14:
condições específicas para transmissores do
serviço terrestre de televisão analógica e
digital.

EN 301 489-15 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 15:
condições específicas para equipamento de
rádio amador disponível no mercado.

EN 301 489-15 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 15:
condições específicas para equipamento de
rádio amador disponível no mercado.

EN 301 489-16 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 16:
condições específicas para equipamentos de
radiocomunicações analógicas celulares,
móveis e portáteis.

EN 301 489-16 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 16:
condições específicas para equipamentos de
radiocomunicações analógicas celulares,
móveis e portáteis.

EN 301 489-17 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 17:
condições específicas para equipamento
HIPERLAN e dados em banda larga.

EN 301 489-17 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 17:
condições específicas para sistemas de
transmissão de banda larga na faixa de 2,4
GHz e equipamentos de alto desempenho
RLAN na faixa dos 5 GHz.

EN 301 489-18 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

EN 301 489-13
V1.1.1

ETS 300 684

EN 301 489-15
V1.1.1

ETS 300 717

EN 301 489-16
V1.1.1

ETS 300 826

EN 301 489-17
V1.1.1

ETS 300 827

30-11-2005

Expirou
(31-3-2002)

30-11-2005

Expirou
(31-3-2002)

30-11-2005

Expirou
(31-5-2002)

30-11-2005

Expirou
(31-5-2002)
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

equipamento de rádio e serviços; parte 18:
condições específicas para equipamento de
rádio terrestre com recursos partilhados
(TETRA).

EN 301 489-18 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 18:
condições específicas para equipamento de
rádio terrestre com recursos partilhados
(TETRA).

EN 301 489-18 V1.3.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 18:
condições específicas para equipamento de
rádio terrestre com recursos partilhados
(TETRA).

EN 301 489-19 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 19:
condições específicas para estações terrenas
móveis que apenas recebem (ROMES) fun-
cionando na faixa dos 1,5 GHz e assegu-
rando a comunicação de dados.

EN 301 489-19 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 19:
condições específicas para estações terrenas
móveis que apenas recebem (ROMES) fun-
cionando na faixa dos 1,5 GHz e assegu-
rando a comunicação de dados.

EN 301 489-20 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 20:
condições específicas para as estações
terrenas móveis (MES) utilizadas no servi-
ço de satélite móvel (SSM).

EN 301 489-20 VI.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamento de rádio; parte 20:
condições específicas para as estações
terrenas móveis (MES) utilizadas no servi-
ço de satélite móvel (SSM)

EN 301 489-22 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 22:
condições especificas para equipamento
rádio fixo e móvel aeronáutico, em VHF,
com base terrena.

EN 301 489-22 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para

EN 301 489-18
V1.1.1

EN 301 489-18
V1.2.1

ETS 300 830

EN 301 489-19
V1.1.1

ENs 300 831 e
300 832

EN 301 489-20
V1.1.1

EN 301 489-22
V1.1.1

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

30-11-2004

30-11-2005

Expirou
(31-5-2002)

30-11-2005

Expirou
(31-12-2002)

30-11-2005

30-11-2005

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

equipamento de rádio e serviços; parte 22:
condições especificas para equipamento
rádio fixo e móvel aeronáutico, em VHF,
com base terrena.

EN 301 489-23 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 23:
condições específicas para a parte rádio,
repetidora e equipamento auxiliar das es-
tações base (BS) do IMT-2000 CDMA
espalhamento directo (UTRA).

EN 301 489-23 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); Norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 23:
condições específicas para a parte rádio,
repetidora e equipamento auxiliar das es-
tações base (BS) do IMT-2000 CDMA
espalhamento directo (UTRA).

EN 301 489-24 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 24:
condições específicas para equipamento
rádio móvel, portátil (UE) e auxiliar do
IMT-2000 CDMA espalhamento directo
(UTRA).

EN 301 489-24 V1.2.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 24:
condições específicas para equipamento
rádio móvel, portátil (UE) e auxiliar do
IMT-2000 CDMA Espalhamento directo
(UTRA).

EN 301 489-25 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços: parte 25:
condições específicas para estações móveis
multi-portadoras e equipamento auxiliar do
IMT-2000 CDMA.

EN 301 489-26 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
equipamento de rádio e serviços; parte 26:
condições específicas para estações base
multi-portadoras e equipamento auxiliar do
IMT-2000 CDMA.

EN 301 502 V8.1.2 � EN harmonizada para
o sistema global de comunicações móveis
(GSM): requisitos essenciais do artigo 3.2
da directiva R&TTE para equipamento de
estações base e repetidores (GSM 13.21,
versão 8.0.1 de 1999).

EN 301 511 V7.0.1 � Sistema global de co-
municações móveis (GSM); EN harmoni-
zada para estações base das faixas GSM 900
e DCS 1800, cobrindo os requisitos essen-

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.

Art. 3.2.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

EN 301 489-23
V1.1.1

EN 301 489-24
V1.1.1

EN 301 502 V7.0.1

30-11-2005

30-11-2005

Expirou
(30-4-2002)
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

ciais no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE (1999/5/CE) GSM 13.11 versão
7.0 de 1998.

EN 301 681 V1.2.1 � sistemas e estações
terrenas de satélite (SES): EN harmoniza-
da para estações terrenas móveis do siste-
ma móvel de satélites geoestacionários,
incluindo estações portáteis para redes de
comunicações pessoais por satélite (S-PCN)
nas bandas de 1,5/1,6 GHz do serviço mó-
vel de satélite (MSS), cobrindo os requisi-
tos essenciais no âmbito do artigo 3.2 da
directiva R&TTE.

EN 301 681 V1.3.2 � sistemas e estações
terrenas de satélite (SES); EN harmoniza-
da para estações terrenas móveis do siste-
ma móvel de satélites geoestacionários,
incluindo estações portáteis para redes de
comunicações pessoais por satélite (S-PCN)
nas bandas de 1,5/1,6 GHz do serviço mó-
vel de satélite (MSS), cobrindo os requisi-
tos essenciais no âmbito do artigo 3.2 da
directiva R&TTE.

EN 301 721 V1.2.1 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); EN harmoni-
zada para estações terrenas móveis (MES)
para comunicações de dados de baixa velo-
cidade (LBRDC) utilizando satélites em
órbita baixa (LEO) operando abaixo de 1
GHz cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 751 V1.1.1 � Sistemas fixos de radio;
equipamentos e antenas para ligações pon-
to-a-ponto; norma genérica harmonizada
para antenas e sistemas digitais fixos de
radio ponto-a-ponto relativa aos requisitos
essenciais do artigo 3.2 da directiva 1999/
5/CE.

EN 301 751 V1.2.1 � Sistemas fixos de radio;
equipamentos e antenas para ligações pon-
to-a-ponto; norma genérica harmonizada
para antenas e sistemas digitais fixos de
radio pontoa-ponto relativa aos requisitos
essenciais do artigo 3.2 da directiva 1999/
5/CE.

EN 301 753 V1.1.1 � Sistemas fixos de radio;
equipamentos e antenas para ligações pon-
to-multi-ponto; norma genérica harmoni-
zada para antenas e sistemas digitais fixos
de radio ponto-multi-ponto relativa aos
requisitos essenciais do artigo 3.2 da direc-
tiva 1999/5/CE.

EN 301 783-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); serviço móvel terres-
tre: equipamento de rádio amador
disponível no mercado; parte 2: EN har-
monizada cobrindo os requisitos essenciais
no âmbito do artigo 3.2 da directiva
R&TTE.

EN 301 796 V1.1.1 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); EN harmonizada para
equipamento telefónico sem cordão CT1 e
CT1+ cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

EN 301 681 V1.2.1

EN 301 721 V1.1.1

31-3-2006

Expirou
(31-3-2002)

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 301 797 V1.1.1 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); EN harmonizada para
equipamento telefónico sem cordão CT2
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 839-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); equipamento rádio de
muito pequena potência para implantes
médicos activos e seus acessórios, operan-
do na faixa de frequências de 402 MHz a
405 MHz; parte 2: EN harmonizada co-
brindo os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.2 da directiva R&TTE.

EN 301 840-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); microfones digitais
via rádio operando na banda harmonizada
CEPT 1785 MHz a 1800 MHz; parte 2:
norma harmonizada cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.2 da di-
rectiva R&TTE.

EN 301 843-1 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamentos marítimos; parte
1: requisitos técnicos comuns.

EN 301 843-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamentos marítimos; parte
2: condições específicas para transmisso-
res e receptores radiotelefónicos.

EN 301 843-4 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); norma de compati-
bilidade electromagnética (EMC) para
serviços e equipamentos marítimos; parte
4: condições específicas para receptores
NAVTEX de impressão-directa em faixa-
estreita (NBDP).

EN 301 908-01 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; parte 1: EN harmonizada para o
IMT-2000 introdução e requisitos comuns,
cobrindo os requisitos essenciais no âmbito
do artigo 3.º, n.º 2, da directiva R&TTE.

EN 301 908-02 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; parte 2: EN harmonizada para o
IMT-2000, espalhamento directo CDMA
(UTRA FDD) (UE), cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2,
da directiva R&TTE.

EN 301 908-03 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

EN 300 828:1998

EN 300 011:1998

Expirou
(30-11-2001)

Expirou
(30-11-2002)

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

e equipamento de utilizador (UE) para a ter-
ceira geração de redes celulares IMT-2000;
parte 3: EN harmonizada para o IMT-
2000, espalhamento directo CDMA
(UTRA FDD) (BS), cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2,
da directiva R&TTE.

EN 301 908-04 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; parte 4: EN harmonizada para o
IMT-2000, portadoras múltiplas CDMA
(cdma2000) (UE), cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2,
da directiva R&TTE.

EN 301 908-05 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; parte 5: EN harmonizada para o
IMT-2000, portadoras múltiplas CDMA
(cdma2000) (BS), cobrindo os requisitos
essenciais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2,
da directiva R&TTE.

EN 301 908-06 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; parte 6: EN harmonizada para o
IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(UE), cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.º, n. 2, da directiva
R&TTE.

EN 301 908-07 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; parte 7: EN harmonizada para o
IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD)
(BS), cobrindo os requisitos essenciais no
âmbito do artigo 3.º, n.º 2, da directiva
R&TTE.

EN 301 908-08 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; parte 8: EN harmonizada para o
IMT-2000, portadora única TDMA (UWC
136) (UE), cobrindo os requisitos essenci-
ais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2, da direc-
tiva R&TTE.

EN 301 908-09 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; parte 9: EN harmonizada para o
IMT-2000, portadora única TDMA (UWC
136) (BS), cobrindo os requisitos essenci-
ais no âmbito do artigo 3.º, n.º 2, da direc-
tiva R&TTE.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

EN 301 908-10 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); estações de base (BS)
e equipamento de utilizador (UE) para a
terceira geração de redes celulares IMT-
2000; Parte 10: EN Harmonizada para o
lMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), co-
brindo os requisitos essenciais no âmbito do
artigo 3.º, n.º 2, da directiva R&TTE.

EN 302 018-2 V1.1.1 � Assuntos de espec-
tro radioeléctrico e compatibilidade elec-
tromagnética (ERM); transmissores para o
serviço de radiodifusão sonora em modula-
ção de frequência (FM); parte 2: EN har-
monizada cobrindo os requisitos essenciais
no âmbito do artigo 3.º do n.º 2, da direc-
tiva R&TTE.

EN 303 035-1 V1.1.1 � Harmonização da
norma europeia para equipamentos
TETRA, cobrindo os requisitos essenciais
incluídos no artigo 3.º da directiva
R&TTE; parte 1: voz e dados (V+D)

EN 303 035-1 V1.2.1 � Harmonização da
norma europeia para equipamentos
TETRA, cobrindo os requisitos essenciais
incluídos no artigo 3.º da directiva RUTE;
parte 1: voz e dados (V+D).

EN 303 035-2 V1.2.1 � Harmonização da
norma europeia para equipamentos
TETRA, cobrindo os requisitos essenciais
incluídos no artigo 3.2 da directiva
R&TTE; parte 2: operação em modo di-
recto (DMO).

EN 303 035-2 V1.1.1 � Harmonização da
norma europeia para equipamentos
TETRA, cobrindo os requisitos essenciais
incluídos no artigo 3.º da directiva
R&TTE; parte 2: operação em modo di-
recto (DMO).

EN 303 035-2 V1.2.2 � Harmonização da
norma europeia para equipamentos
TETRA, cobrindo os requisitos essenciais
incluídos no artigo 3.2 da directiva
R&TTE; parte 2: operação em modo Di-
recto (DMO).

ETS 300 113/A1:1997 � Equipamento e sis-
temas de rádio (RES); grupo móvel terrestre;
características técnicas e condições de ensaio
para equipamento de rádio com conector de
RF interno ou externo e destinado primaria-
mente à transmissão vocal analógica.

ETS 300 329:1997 � Equipamento e siste-
mas de rádio (RES); compatibilidade elec-
tromagnética (EMC) para equipamento de
telecomunicações sem fio digitais intensi-
ficadas (DECT).

ETS 300 340/A1:1997 � Equipamento e sis-
temas de rádio (RES); compatibilidade elec-
tromagnética (EMC) para os receptores do
sistema europeu de mensagens de rádio
(ERMES).

ETS 300 384/A1:1997 � Sistemas de radio-
difusão; transmissores de radiodifusão so-
nora com modulação de frequência em VHF.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

TBR 35 1998

EN 303 035-1
V1.1.1

EN 303 035-2
V1.1.1

TBR 35 1998

EN 303 035-2
V1.2.1

Expirou
(31-2-2002)

30-9-2003

30-9-2003

Expirou
(31-3-2002)

31-10-2004

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.
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Data da cessação
da presunção

Documento Referência da norma de conformidade Artigo da DirectivaOEN (1) Referência e título da norma
de referência anulada ou substituída da norma anulada n.º 1999/5/CE

ou substituída
Nota 1

ETS 300 447:1997 � Equipamento e siste-
mas de rádio (RES); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para emisso-
res de radiodifusão de FM em VHF.

ETS 300 487/A1:1997 � Sistemas e estações
terrestres de satélite (SES); estações terres-
tres móveis que apenas recebem (ROMES)
funcionando na faixa dos 1,5 GHz, assegu-
rando a comunicação de dados: especifica-
ções de radiofrequência (RF).

ETS 300 682:1997 � Equipamento e siste-
mas de rádio (RES); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para equipa-
mentos de chamada e procura de pessoas,
de pequena cobertura.

ETS 300 683:1997 � Equipamento e siste-
mas de rádio (RES); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para equipa-
mentos de pequeno alcance (SRD) operando
em frequências entre 9 kHz e 25 GHz.

ETS 300 719-1:1997 � Equipamento e sis-
temas de rádio (RES); Serviço privativo de
chamada de pessoas, de grande cobertura;
parte 1: características técnicas para os
sistemas privativos de chamada de pessoas,
de grande cobertura.

ETS 300 741:1998 � Assuntos de espectro
radioeléctrico e compatibilidade electro-
magnética (ERM); norma de compatibili-
dade electromagnética (EMC) para equipa-
mento de chamada de pessoas, de grande
cobertura.

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

ETSI

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

Art. 3.2.

Art. 3.1.b (e art. 4
89/336/CEE).

��������

(1) OEN (Organismo Europeu de Normalização):

CEN: Rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 5500811 ; fax: (32-2) 5500819.
Cenelec: Rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 5196871 ; fax: (32-2) 5196919.
ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex tel: (33) 492944212 ; fax: (33) 493654716.

Nota 1 � Regra geral, a data de cessação da presunção de confor-
midade será a data limite de anulação das normas nacionais divergen-
tes com as EN (dow), estabelecida pelo Organismo Europeu de Nor-
malização, mas chama-se a atenção dos utilizadores destas normas para
o facto de que em casos excepcionais tal pode não verificar-se.

Nota 2.1 � A nova norma (ou a norma alterada) tem o
mesmo âmbito que a norma anulada ou substituída. Na data

Exemplo: para a EN 60215:1989 aplica-se o seguinte:

Art. 3.1.a (e art. 2
73/23/CEE).

�

Expirou
(1-6-1993)

Expirou
(15-7-1995)

Nenhuma
(Não existe nenhuma

norma anulada ou
substituída).

Nota 3
(A norma anulada ou

substituída é a EN
60215:1989).

Nota 3
(A norma anulada

ou substituída é a
EN 60215:1989 +
+ A1:1992 à EN
60215:1989).

IEC 60215:1987

IEC 60215:1987
/A1:1990

IEC 60215:1987
/A2:1993

EN 60215:1989 � Regras de segurança para
emissores radioeléctricos.

(A norma de referência é a EN 60215:1989.)

Emenda A1:1992 à EN 60215:1989.
(A norma de referência é a EN 60215:1989

+ A1:1992 à EN 60215:1989).

Emenda A2:1994 à EN 60215:1989.
(A norma de referência é a EN 60215:1989

+ A1:1992 à EN 60215:1989 + A2:1994 à
EN 60215:1989).

Cenelec

referida, a norma anulada ou substituída deixará de conferir
presunção de conformidade com os requisitos essenciais da
directiva.

Nota 2.2 � A nova norma tem um âmbito mais vasto que o da
norma anulada ou substituída. Na data referida, a norma anulada ou
substituída deixará de conferir presunção de conformidade com os
requisitos essenciais da directiva.
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Nota 2.3 � A nova norma tem um âmbito menos vasto que o da
norma anulada ou substituída. Na data referida, a norma (parcial-
mente) anulada ou substituída deixará de conferir presunção de con-
formidade com os requisitos essenciais da directiva para os produtos
que sejam abrangidos pela nova norma. A presunção de conformida-
de com os requisitos essenciais da directiva para os produtos que con-
tinuem a ser abrangidos pela norma (parcialmente) anulada ou subs-
tituída, mas que não sejam abrangidos pela nova norma, permanece
válida.

Nota 3 � No caso de emendas a normas, a norma aplicável é a
EN CCCCC:YYYY, respectivas emendas anteriores, caso existam, e
a nova emenda mencionada. A norma anulada ou substituída (coluna
4) consistirá então da EN CCCCC:YYYY e respectivas emendas an-
teriores, caso existam, mas sem a nova emenda mencionada. Na data
referida, a norma anulada ou substituída deixará de conferir presun-
ção de conformidade com os requisitos essenciais da directiva.

Nota 4 � A EN 301 489-1 contém os requisitos comuns sobre
emissões e imunidade em relação à CEM para todos os equipamen-
tos de rádio e deve utilizar-se juntamente com a adequada parte «rá-
dio» desta norma para demonstrar presunção de conformidade com
o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da directiva.

Nota. � Poderão, ainda, ser utilizadas as normas publicadas nas
Directivas n.os 73/23/CE e 89/336/CEE, de forma a demonstrar a
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, alíneas a) e b), da
Directiva n.º 1999/5/CE.

Considera-se que os produtos estão em conformidade com a di-
rectiva se cumprirem os requisitos nas condições de utilização a que
se destinam.

Esta lista substitui todas as listas anteriores publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

3000103156

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Certificado de reconhecimento de qualificação de repa-
rador e instalador de instrumentos de pesagem
n.º 201.20.03.6.026.

Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, e nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/
90, de 9 de Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de
20 de Junho, é reconhecida a qualificação à empresa:

Nome � IPESA � Balanças e Básculas Electrónicas, L.da;
Endereço � Parque Industrial de Celeirós, Avenida J. Rolo, 46/

48, 4700-592 Celeirós BRG,

na qualidade de reparador e instalador de instrumentos de pesagem
de funcionamento não automático, das classes de exactidão III e IIII,

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

8 de Abril de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.
3000099492

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso

Por despacho de 31 de Março de 2003 do subdirector-geral de
transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes, foi outorgado, com dispensa de inquérito
administrativo, nos termos do artigo 97.º do RTA, o prolongamen-
to à estação da Portela de Sintra da carreira de serviço público de
passageiros, entre Almoçageme-Sintra (est.), explorada por
SCOTTURB � Transportes Urbanos, L.da, com sede na Rua de São
Francisco, 660, Adroana, 2645-019 Alcabideche, Cascais, passando
a respectiva concessão a designar-se por:

Almoçageme-Portela de Sintra (est.).

23 de Abril de 2003. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000101526

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Instituto Geográfico Português

Aviso

Foi emitido, em 13 de Abril de 2003, em nome de NOVAGEO II �
Sistemas de Informação Geográfica, L.da, com sede no TagusPark,
Núcleo Central, 241, Porto Salvo, 2780-920 Oeiras, o alvará n.º 6/
2003 CT para o exercício das seguintes actividades no domínio da
produção de cartografia: «Numerização de informação cartográfica»,
«Edição de dados cartográficos» e «Ortorrectificação». O alvará é
válido até 13 de Abril de 2008.

13 de Abril de 2003. � Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)
3000102035

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DO BOMBARRAL

Anúncio

Processo n.º 78/03.5TBBBR.
Falência (requerida).
Requerente � Petrogal � Petróleos de Portugal, S. A.
Requerida � Joaquim Gabriel Lopes & Filhos, L.da

Rodrigo Pereira da Costa, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca do Bombarral:

Faz saber que são citados os credores da requerida Joaquim Gabriel
Lopes & Filhos, L.da, identificação de pessoa colectiva 500712921,
com domicílio na Rua da Escola, Portela, 2540-202 Bombarral, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 31 de Janeiro de 2003.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

5 de Maio de 2003. � O Juiz de Direito, Rodrigo Pereira da
Costa. � O Oficial de Justiça, José Júlio Celas Fernandes.

3000103222

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 3033/03.1TBGMR.
Falência (requerida).
Requerente � Álvaro Mendes de Sousa Rompante.
Requeridos � José Mendes de Freitas e Maria José da Silva Pereira

e Freitas.

Paula Ribas, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal da Co-
marca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos José Mendes
de Freitas, industrial, casado, nascido em 30 de Dezembro de 1946,
natural da freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães, bilhete de
identidade 3062671, com domicílio na Avenida do Prof. Luís Ma-
chado, Lordelo, 4800 Guimarães, e Maria José da Silva Pereira e
Freitas, casada, com domicílio na Avenida do Prof. Luís Machado,
40, Lordelo, 4800 Guimarães, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção no anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem 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 16 de Abril de 2003.
Para dentro do mesmo prazo, querendo, indicar o liquidatário ju-

dicial que entendam como mais idóneo com vista à sua designação
no processo.

21 de Abril de 2003. � A Juíza de Direito, Paula Ribas. �
A Oficial de Justiça, Almesinda Macedo. 3000100945
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TRIBUNAL DA COMARCA DA LOURINHÃ

Anúncio

Processo n.º 123/03.4TBLNH.
Falência (requerida).
Requerente � Sarl Vialtis Card.
Requerida � Bluetrans � Transportes Nacionais e Internacionais de

Mercadorias, L.da

Jorge Costa, juiz de direito do Tribunal da Comarca da Lourinhã:

Faz saber que por sentença de 6 de Maio de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Bluetrans �
Transportes Nacionais e Internacionais de Mercadorias, L.da, com
domicílio na Rua do Carmo, 4, 1.º, direito, 2530-141 Lourinhã, ten-
do sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no ar-
tigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Fernando Bordeira Costa,
com endereço no Apartado 11, São Pedro do Estoril, 2766-501 Es-
toril.

14 de Maio de 2003. � O Juiz de Direito, Jorge Costa. �
O Oficial de Justiça, Vítor Dias. 3000103229

TRIBUNAL DA COMARCA DE MONTEMOR-O-NOVO

Anúncio

Processo n.º 525/03.6TBMMN.
Falência (requerida).
Requerente � Vasconcelos e Vasconcelos, L.da

Requerida � Omnilavagem � Lavagem e Man. de Veíc. Aut., L.da

José Francisco Saruga Martins, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Montemor-o-Novo:

Faz saber que são citados os credores da requerida Omnilavagem �
Lavagem e Man. de Veíc. Aut., L.da, identificação fiscal 503902861,
com domicílio em Fazenda da Rebola, Estrada Nacional n.º 2,
7050 Montemor-o-Novo, 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 dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Abril de 2003.

30 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, José Francisco Saruga
Martins. � A Oficial de Justiça, Conceição Henriques.

3000103154

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

Anúncio

Processo n.º 2021/03.2TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A., e

outro(s).
Requeridos � António José Alves Carvalho da Silva e Rosa Maria

Santos Couto Silva.

João Paulo Pereira, juiz de direito do 3.º Juízo de Competência Es-
pecializada Cível do Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos António José
Alves Carvalho da Silva, casado, identificação fiscal 106045660, com
domicílio na Rua da Lagoa, 525, Lourosa, 4535 Lourosa, e Rosa
Maria Santos Couto Silva, identificação fiscal 181994917, com do-
micílio na Rua da Lagoa, 525, Lourosa, 4535 Lourosa, para no pra-
zo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
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 27 de Fevereiro de 2003.

30 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, João Paulo Pereira. �
O Oficial de Justiça, Joaquim Campos. 3000102953

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio

Processo n.º 415/03.2TBSJM.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S. A.
Requeridos � Pedro Fernando Bernardo Soares e Olga das Neves

Costa.

João Maria Espinho Venade, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal
da Comarca de São João da Madeira:

Faz saber que por sentença de 6 de Maio de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos Pedro
Fernando Bernardo Soares, identificação fiscal 172532620, bilhete
de identidade 1814137, com domicílio na Rua de Santo António,
264, 3700 São João da Madeira, e Olga das Neves Costa, identi-
ficação fiscal 172532612, com domicílio na Rua de Santo Antó-
nio, 264, 3700 São João da Madeira, 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 estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e)
do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Américo Vieira F. Grego,
com endereço na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 110, 3.º, sa-
las 2 e 3, 3800-159 Aveiro.

A petição deu entrada na Secretaria em 19 de Fevereiro de 2003.

7 de Maio de 2003. � O Juiz de Direito, João Maria Espinho
Venade. � A Oficial de Justiça, Ana Bastos. 3000102958

Anúncio

Processo n.º 343-K/2001.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do CPEREF).
Autor � Ministério Público e outro(s).
Réu � Ambote � Fábrica de Calçado, L.da

Emília da Nazaré G. Botelho Vaz, juíza de direito do 4.º Juízo do
Tribunal da Comarca de São João da Madeira:

Faz saber que nos presentes autos supra-identificados, que correm
por apenso aos autos de declaração de falência, por este Juízo e
Tribunal, em que é requerente Ambote � Fábrica Calçado, L.da, com
domicílio na Rua de Bartolomeu Dias, Zona Industrial Orreiro,
3700 São João da Madeira, correm éditos de 10 dias, contados da
segunda e última publicação do anúncio, citando os credores da massa
falida da requerente para no prazo de 20 dias, findos os dos éditos,
contestarem, querendo, a presente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1,
e 207.º do CPEREF e 783.º do CPC), em que o autor pretende que
seja verificado o seu crédito no montante de 103,82 euros, cujo du-
plicado se encontra neste Tribunal à disposição de quem o queira
consultar dentro das horas normais de expediente.

12 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Emília da Nazaré
G. Botelho Vaz. � A Oficial de Justiça, Zulmira Rosa Aguiar.

3000102946

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

NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 966/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Sesiltex Malhas, S. A., e outro(s).
Credor � Magimoveis, Adm. Imóveis, L.da, e outro(s).

São notificados os credores da requerente Sesiltex Malhas, S. A.,
com domicílio na Rua de Carlos Bacelar, Centro Comercial Aro, 52,
4760 Vila Nova de Famalicão, de que, por decisão proferida nos pre-
sentes autos, foi designado o dia 25 de Junho de 2003, pelas 14 ho-
ras, para a realização da assembleia de credores no edifício deste Tri-
bunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recu-
peração de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [ar-
tigo 28.º, alínea c), do mesmo diploma].
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São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia, de que devem reclamar os seus
créditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e,
bem assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o dis-
posto no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, conta-
dos da publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
18 de Novembro de 2002, e que o seu duplicado se encontra à dis-
posição de quem o quiser consultar neste Juízo dentro das horas
normais de expediente.

8 de Maio de 2003. � O Juiz de Direito, Alcides Rodrigues. �
O Oficial de Justiça, Avelino Santos. 3000103096

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

NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 493/2002.
Falência (requerida).
Falida � ALÉM � Sociedade Produtos Têxteis, S. A.

Sílvia Manuela Silva Barbosa, juíza de direito do 3.º Juízo de Compe-
tência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova
de Famalicão:

Faz saber que por sentença de 2 de Maio de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de ALÉM � Sociedade Pro-
dutos Têxteis, S. A., com domicílio no Lugar de Agra, freguesia de
Gavião, 4760 Vila Nova de Famalicão, 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, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial a Dr.ª Paula Peres, com endere-
ço na Praça do Bom Sucesso, 61, Bom Sucesso Trade Center, 5.º,
sala 507, 4150-144 Porto.

5 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Sílvia Manuela Silva
Barbosa. � A Oficial de Justiça, Teresa Fernandes. 3000101542

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

Anúncio

Processo n.º 16/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Carlos Alberto Reis da Silva.
Requerida � Transportes Loureiro & Melo, L.da, e outro(s).

Maria da Purificação L. Carvalho, juíza de direito do 1.º Juízo de Com-
petência Especializada Cível do Tribunal da Comarca de Viseu:

Faz saber que por sentença de 10 de Abril de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Trans-
portes Loureiro & Melo, L.da, com domicílio, na pessoa do s/ leg.
rep., José Manuel Amaral Loureiro, no Bairro da Barrosa, lote
12, Abraveses, 3500 Viseu, tendo sido fixado em 20 dias, conta-
dos da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, 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.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Rui Nunes Dias da Silva,
identificação fiscal 186250762, com endereço na Rua de Serpa Pinto,
37, 1.º, esquerdo, 3510-112 Viseu.

7 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Maria da Purificação L.
Carvalho. � A Oficial de Justiça, Isabel Ventura. 3000102826

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 383/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Heska Portuguesa � Indústrias Tipográficas, S. A.
Requerida � Edições Arrábida, L.da

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

Faz saber que, por sentença proferida nos presentes autos, foi
declarada a falência de Edições Arrábida, L.da, com sede na Travessa
da Espera, 8.º, 1.º, direito, Lisboa, 1100-176 Lisboa, tendo sido fi-
xado 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.

31 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000103319

Anúncio

Processo n.º 425/03.0TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Jaguar � Soc. de Representações, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerente Jaguar � Soc.
de Representações, L.da, com sede na Rua de Vasco da Gama, 4-4a,
Portela, Loures, 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
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Abril de 2003.

23 de Abril de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000103289

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 276/03.1TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Top Tours � Viagens e Turismo, S. A.
Requerida � Ardibel � Património e Imobiliário, S. 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 Ardibel � Pa-
trimónio e Imobiliário, S. A., identificação fiscal 503093149, com
domicílio na Rua da Ponte Nova, 9, 1.º, direito, Cacém, 2735-
-165 Cacém, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, 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 Março de 2003.

24 de Março de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000103323

Anúncio

Processo n.º 389/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Top Tours � Viagens e Turismo, S. A.
Requerida � Alcazar � Telecomunicações, L.da

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 Alcazar � Te-
lecomunicações, L.da, identificação fiscal 503838047, com domicí-
lio na Rua dos Fanqueiros, 121, 2.º, Lisboa, 1100-227 Lisboa, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
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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 7 de Abril de 2003.

11 de Abril de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000103324

Anúncio

Processo n.º 421/03.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Top Tours � Viagens e Turismo, S. A.
Requerida � Instalplus � Sist. de Com. Informática, L.da

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 Instalplus � Sist.
de Com. Informática, L.da, com domicílio na Rua de Paiva Coelho,
23, 1.º, direito, frente, Seixal, 2840-520 Seixal, 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 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 14 de Abril de 2003.

28 de Abril de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha.

3000103309

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 363/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Gdl � Soc. Dist. Gás Natural de Lisboa, S. A.
Requerida � Sil � Sociedade Industrial de Lavandaria, L.da

Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 24 de Fevereiro de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Sil � Sociedade
Industrial de Lavandaria, L.da, com domicílio na Rua de Macau, 12 a 18,
Olival Basto, Póvoa de Santo Adrião, 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 esta-
tuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial.

25 de Fevereiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000103207

Anúncio

Processo n.º 464/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � J. M. Seguro � Comércio de Automóveis, S. A.
Requerida � Bela Papa � Actividades Hoteleiras, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida Bela Papa �
Actividades Hoteleiras, L.da, com domicílio na Rua Quinta do Al-
margem, loja 7A, Lisboa, 1300-488 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 oposi-
ção, 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 30 de Abril de 2003.

12 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, M. Helena Beles. 3000103226

Anúncio

Processo n.º 46/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Guará � Arquitectura, Comércio, Representações e

Serviços, L.da

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 13 de Maio de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerente Guará � Ar-
quitectura, Comércio, Representações e Serviços, L.da, identificação
fiscal 503121584, com domicílio na Estrada da Alapraia, lote 8,
2.º, direito, São João do Estoril, no Estoril, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus crédi-
tos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

14 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000103242

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

Anúncio

Processo n.º 93/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Autolease � Aluguer de Automóveis, S. A.
Requeridos � Alberto Silva Freitas Lima e Luzia Maria Sousa Du-

arte Lima.

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 Alberto Silva
Freitas Lima e Luzia Maria Sousa Duarte Lima, com domicílio na
Rua da Alegria, 358, 6.º, Porto, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem 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 12 de Fevereiro de 2003.

9 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000102981

Anúncio

Processo n.º 296/03.6TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � António Jorge Campos Almeida.
Requerida � Fernandes & Vaz, L.da

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 Fernandes &
Vaz, L.da, NIPC 501380221, com sede na Avenida de Mouzinho de
Albuquerque, Ed. Estrela do Mar, sobreloja, Póvoa de Varzim, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, 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 7 de Maio de 2003.

15 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção.

1000220977

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

Anúncio

Processo n.º 17/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requeridos � Francisco Xavier Gonçalves Calçada e mulher, Maria

Matilde Tavares Calçada.

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 9 de Janeiro de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos Francisco
Xavier Gonçalves Calçada e mulher, Maria Matilde Tavares Calça-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 128 � 3 de Junho de 2003 11 709

da, residentes na Rua de José Maria Pedroto, 23, 1.º, direito, 4200-
-351 Porto, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Carolino José Rodrigues
Caetano, com endereço na Quinta das Heras, vivenda 3, 6400 Cha-
ves, em substituição do Dr. Octávio José Geraz da Costa Caldas.

31 de Março de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000101535

Anúncio

Processo n.º 119/03.6TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Autolease � Aluguer de Automóveis, S. A.
Requeridos � Joaquim Manuel de Castro Sousa e mulher, Maria

Helena Dias Santos Coutinho Coimbra de Sousa.

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Joaquim
Manuel de Castro Sousa, residente na Rua de Francisco Alexandre
Ferreira, 233, 1.º, direito, frente, Vila Nova de Gaia, e Maria Helena
Dias Santos Coutinho Coimbra de Sousa, residente na Rua de Fran-
cisco Alexandre Ferreira, 233, 1.º, direito, frente, Vila Nova de Gaia,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição justificarem os seus créditos, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 20 de Fevereiro de 2003.

6 de Maio de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000102984

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Abril de 2003, no uso da competência delegada nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, foi convertida em definitiva a nomeação provisória do fun-
cionário Nuno Miguel Machadinho Adão, com a categoria de lubri-
ficador, com efeitos a partir de 16 de Abril de 2003.

30 de Abril de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 8 de Janeiro de 2002), o Director de Departamento
Municipal do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, José Cus-
tódio Gracias Fernandes. 1000221011

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Abril de 2003, no uso da competência delegada nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, foi convertida em definitiva a nomeação em comissão de
serviço do funcionário Paulo Jorge Correia Branco Martins, com a
categoria de encarregado de brigada dos serviços de limpeza, com
efeitos a partir de 8 de Abril de 2003.

30 de Abril de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 8 de Janeiro de 2002), o Director de Departamento
Municipal do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, José Cus-
tódio Gracias Fernandes. 1000221013

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Abril de 2003, no uso da competência delegada nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, foram convertidas em definitivas as nomeações provisórias
das funcionárias Maria Feliciana de Oliveira Agosto Paiva e Noélia

Maria Ramos Vargem Guerreiro, com a categoria de auxiliar de ser-
viços gerais, com efeitos a partir de 2 de Maio de 2003.

30 de Abril de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 8 de Janeiro de 2002), o Director de Departamento
Municipal do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, José Cus-
tódio Gracias Fernandes. 1000221031

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 2 de Maio de 2003, no uso da competência delegada nos termos
do disposto no n.º 2 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, foram convertidas em definitivas as nomeações provisórias
das seguintes funcionárias, com a categoria de auxiliar de serviços
gerais, com efeitos a partir de 23 de Abril de 2003:

Susana Bernardino Silva Correia.
Constantina Azevedo Sequeira da Silva.
Cecília dos Santos da Glória Joaquim Colaço.

5 de Maio de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 8 de Janeiro de 2002), o Director de Departamento
Municipal do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, José Cus-
tódio Gracias Fernandes. 1000221009

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de fiel de mercados e feiras

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

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de 21 de Abril de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso na 3.ª série do Diário da República, concurso exter-
no de ingresso para um lugar de fiel de mercados e feiras, sendo o
mesmo válido para a vaga acima indicada, cessando com o seu pre-
enchimento

Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os
candidatos com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou
superior a 60 %, têm preferência em igualdade de classificação.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

3 � Composição do júri � o júri de selecção será constituído por:

Presidente � Carlos Manuel Gonçalves Sampaio Pedroso, di-
rector do Departamento de Obras Municipais e Serviços Ur-
banos.

Vogais efectivos:

Abílio do Carmo Maniés Reis Rosa, chefe da Divisão de
Obras e Conservação.

António José Saraiva Sêco, engenheiro técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Francisco António Eleutério Nunes, chefe da Divisão de
Urbanismo, Equipamento e Habitação (que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos).

Jorge Manuel da Costa Matos, técnico superior de 2.ª classe
(engenheiro civil).

4 � Conteúdo funcional � é o constante do n.º 13 da alínea e)
do Despacho n.º 38/88, do SEALOT, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � Poderão ser admitidos a concurso os candidatos que reúnam
os requisitos gerais mencionados no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e possuam a escolaridade obrigatória.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas através de re-
querimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, podendo
ser entregue pessoalmente, na Secção de Recursos Humanos, ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Praça de Pedro
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Nunes, 7580-125 Alcácer do Sal, nele devendo constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número de contribu-
inte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Outras declarações em que se especifiquem quaisquer circuns-

tâncias susceptíveis de influírem na apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal.

7 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos gerais referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, desde que os candidatos declarem, sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um deles.

8 � Os métodos de selecção serão constituídos por uma prova
teórica de conhecimentos, avaliação curricular e entrevista profis-
sional de selecção.

8.1 � A prova teórica de conhecimentos será classificada de 0 a
20 valores, tem a duração de sessenta minutos e tem carácter elimi-
natório.

9 � A prova teórica de conhecimentos versará sobre o Regula-
mento de Mercados e medidas de higiene a considerar na venda de
produtos perecíveis.

10 � De acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e pon-
deração da prova teórica, a avaliação curricular e a entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta das
reuniões do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

11 � O local de trabalho será na área do município e o venci-
mento mensal o fixado para a respectiva categoria, nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

12 � As listas de candidatos e de classificação final serão afixa-
das, para consulta, no placard do edifício da Câmara Municipal, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

12 de Maio de 2003. � O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, José Luís Aldinhas Fitas. 1000221003

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de vários lugares

Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se
público que, por meu despacho de 24 de Abril último, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de
ingresso para provimento de vários lugares no quadro de pessoal desta
Câmara Municipal:

Referência A � grupo de pessoal técnico superior � um lugar
de técnico superior de educação física estagiário;

Referência B � grupo de pessoal auxiliar � dois lugares de au-
xiliar administrativo;

Referências C e D � grupo de pessoal operário qualificado �
um lugar de asfaltador e um lugar de pedreiro, respectivamente.

1 � Requisitos de admissão � podem concorrer aos lugares os
candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

1.1. � Requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em
funções públicas de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e 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
obrigatória.

1.2 � Requisitos habilitacionais:
1.3 � Referência A � licenciatura em Educação Física.
1.4 � Referência B � escolaridade obrigatória.
1.5 � Referências C e D � escolaridade obrigatória e comprova-

da formação ou experiência profissional adequada à categoria, de
duração não inferior a dois anos.

2 � Remuneração e condições de trabalho � aos titulares serão
atribuídas as regalias sociais e condições de trabalho, bem como as
normas genericamente vigentes para os funcionários da administra-
ção local. As remunerações ilíquidas correspondentes às categorias
são as seguintes:

Referência A � técnico superior de educação física de 2.ª clas-
se estagiário � escalão 1, índice 315, 977,54 euros;

Referência B � auxiliar administrativo � escalão 1, índice 125,
387,91 euros;

Referências C e D � um asfaltador e um pedreiro � escalão 1,
índice 139, 431,36 euros.

3 � Conteúdos funcionais dos lugares:
3.1 � Referência A � funções de investigação, estudo, concep-

ção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo
uma especialização e formação básica de nível de licenciatura em
Educação Física.

3.2 � Referência B � encontra-se descrito no Despacho n.º 4/
88, de 6 de Abril de 1989, Diário da República, 2.ª série.

3.3 � Referências C e D � encontram-se descritos nos Despa-
chos n.os 38/88, de 26 de Janeiro de 1989, Diário da República,
2.ª série, e 1/90, de 27 de Janeiro, Diário da República, 2.ª série,
respectivamente.

4 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos lugares
em concurso serão desempenhadas na área do município de Alcochete,
sem prejuízo de eventuais deslocações e estadias motivadas por ser-
viço ou por frequência de acções de formação.

5 � Prazo de validade � o concurso é válido para as presentes
vagas e cessa com o seu preenchimento.

6 � O júri será constituído nos termos do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

Presidente � Carlos Manuel Gomes Morais, vereador.
Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Dulce Lóia Boieiro Constantino, técnica supe-
rior de recursos humanos principal, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e para a re-
ferência A, José Lopes Gemas Navarro, vereador; para
a referência B, Margarida Júlia Belo Quaresma Trinda-
de, chefe da Divisão Administrativa, em regime de subs-
tituição; para as referências C e D, engenheiro Vítor
Manuel Lopes Valente, chefe da DOM:

Vogais suplentes:

Dr.ª Marília Rosa Mendes Duarte Alegria, chefe da DSSC
em comissão de serviço, e Arnaldo Matias Sena Teixeira,
vereador.

7 � Métodos de selecção � para as referências A e B:

a) Prova de conhecimentos gerais = PC;
b) Entrevista profissional de selecção = EPS;

Para as referências C e D:

a) Prova de conhecimentos gerais = PC;
b) Prova prática = PP;
c) Entrevista profissional de selecção = EPS.

7.1 � PC � A prova de conhecimentos será escrita, com uma
duração não superior a sessenta minutos e avaliada de 0 a 20 valores
e versará sobre as seguintes matérias:

Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios e
das freguesias e as respectivas competências � Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro;

Regime disciplinar e direitos e deveres dos funcionários públi-
cos � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Horário de trabalho e funcionamento dos serviços da Adminis-
tração Pública � Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;

Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações;
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Modernização Administrativa � Decreto-Lei n.º 135/99, de
22 de Abril;

Carta Deontológica do Serviço Público.

7.1.1 � PP � A prova prática consistirá para a categoria de as-
faltador em: espalhar e alisar massas betuminosas até determinados
pontos de referência; e para a categoria de pedreiro em: execução
de alvenaria de tijolo e respectivo reboco. Deverá ainda proceder ao
assentamento de uma cantaria.

7.3 � EPS � as entrevistas profissionais de selecção visam de-
terminar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva
e sistemática, as capacidades e aptidões dos candidatos por compa-
ração com o perfil e exigências das funções, onde serão ponderados
os seguintes factores:

A � conhecimento da função;
B � interesse pelo concelho;
C � motivação;
D � capacidade de relacionamento.

7.4 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, constam de acta
de reunião do júri do concurso, a qual será facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

7.5 � Classificação final � o ordenamento, graduação e classifi-
cação final dos concorrentes, resultará da média aritmética das pro-
vas e será expresso através da escala de 0 a 20 valores. Consideram-
-se excluídos os candidatos que na prova de conhecimentos obtenham
classificação inferior a 9,5 valores.

8 � Só para a referência A � regime de estágio � ingresso na
carreira técnica.

O ingresso na carreira técnica está sujeito a um estágio, com as
seguintes condições: com carácter probatório, terá a duração de um
ano em regime de contrato administrativo de provimento ou de
requisição, quando se tratem de indivíduos vinculados à Administra-
ção Pública.

O estágio deverá, em princípio, integrar a frequência de cursos de
formação directamente relacionados com as funções a exercer.

Findo o período de estágio, o estagiário será avaliado por um júri
de estágio (numa escala de 0 a 20 valores), que, salvo indicação em
contrário, será o mesmo do presente concurso, de acordo com os
princípios fixados no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, e se nessa avaliação obtiver classificação não infe-
rior a Bom (14 valores), ingressará, a título definitivo, como téc-
nico de 2.ª classe.

Na avaliação e classificação final o júri terá em atenção o relató-
rio de estágio, a apresentar por cada estagiário, a classificação de
serviço obtida durante o período de estágio e, sempre que possível,
os resultados da formação profissional.

A não aprovação no estágio implica o regresso ao lugar de ori-
gem ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer in-
demnização, consoante se trate de indivíduos vinculados ou não à
função pública.

9 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-
mento de admissão, dirigido ao vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Alcochete, Largo de São João,
2890 Alcochete, dele devendo constar:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data de emissão do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, morada, código postal e
telefone, se o houver;

b) Habilitações literárias;
c) Categoria e referência ao lugar a que se candidata, com

indicação do respectivo concurso, mediante referência ao
número e data do Diário da República onde se encontra
publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar, que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência le-
gal, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamen-
te comprovadas.

10 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos para a admissão a concurso a que se referem as
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 1.1, devendo os candidatos declarar
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada uma
dessas alíneas.

10.1 � O disposto no número anterior não impede que seja
exigida aos candidatos, em caso de dúvida sobre a situação que

descrevem, a apresentação de elementos comprovativos das suas
declarações.

10.2 � Com o requerimento de admissão deve ser entregue, sob
pena de exclusão, o certificado de habilitações autêntico ou outro
documento idóneo comprovativo das mesmas, bem como documento
autêntico ou autenticado comprovativo de formação ou experiência
profissional � para as referências C e D, fotocópia do bilhete de
identidade e contribuinte fiscal.

10.3 � Os candidatos que sejam funcionários ou contratados
ao serviço da Câmara Municipal de Alcochete ficam dispensados
de apresentar a fotocópia do certificado de habilitações desde que
os respectivos documentos se encontrem arquivados no respecti-
vo processo individual. Para tanto, deverão declará-lo no reque-
rimento.

11 � Formas de entrega:
11.1 � Os requerimentos de admissão devem ser entregues pes-

soalmente na Divisão Administrativa, Repartição de Recursos Hu-
manos, ou enviados pelo correio em carta registada com aviso de
recepção.

12 � Afixação de listas � as listas de candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista classificativa, serão publicadas no Diá-
rio da República ou afixadas no edifício dos Paços do Município,
conforme o número de candidatos.

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

14 � Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferên-
cia em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal. Estes devem declarar no requerimento de admis-
são, sob compromisso de honra, o respectivo grau de deficiência e
os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de selec-
ção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

9 de Maio de 2003. � O Vereador do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, Carlos Morais. 1000221015

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de encarregado dos serviços de higiene e lim-
peza.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 24 de Abril último e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação no Diário da República do presente aviso de
abertura, concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de encarregado dos serviços de higiene e limpeza.

1 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e anexo I
do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

2 � Prazo de validade � para a presente vaga e cessa com o seu
preenchimento.

3 � Local de trabalho � concelho de Alcochete.
4 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-

mento de admissão, dirigido ao vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, dele devendo constar: nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e data de emis-
são do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
morada, código postal e telefone, se o houver, habilitações literári-
as, curriculum vitae e identificação do lugar a que concorre, poden-
do ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para o Largo de São João, 2890 Alcochete, até ao ter-
mo do prazo para que foi aberto.

5 � Os requerimentos deverão ser acompanhados de certidões dos
serviços onde os candidatos desempenham funções, comprovativa
dos requisitos exigidos para o concurso, onde constem, de maneira
inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria e o escalão detidos e
a antiguidade na função pública.

5.1 � Certificado autêntico ou documento idóneo comprovativo
das habilitações literárias.

5.2 � Os candidatos do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Alcochete poderão ser dispensados da apresentação dos documen-
tos que constem do seu processo individual.

6 � A selecção dos candidatos será feita mediante a aplicação do
método estabelecido no artigo 19.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, alínea a),
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho � avaliação curricular e
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entrevista profissional de selecção. A média aritmética destes dois
métodos de selecção será a classificação final, em que:

CF =
 AC + EPS

2

6.1 � Avaliação curricular � avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da função, a
habilitação académica de base, a formação e a qualificação e expe-
riência profissionais na área para que o concurso foi aberto, de acordo
com a seguinte fórmula:

AC =
 A + B + C + D

4
em que:

A � habilitação académica de base;
B � experiência profissional;
C � formação profissional;
D � classificação de serviço.

6.1.1 � As designações A, B, C e D correspondem aos factores
de ponderação da avaliação curricular.

6.2 � Os candidatos que obtiverem na avaliação curricular classi-
ficação inferior a 9,5 valores serão excluídos, dado o carácter elimi-
natório deste método de selecção.

6.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � destinada a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos ao desempe-
nho do lugar, onde serão avaliadas as seguintes características:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Motivação e interesse;
d) Qualificação e perfil para a função.

6.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular (AC) e da entrevista profissional de selecção (EPS) constam
da acta do júri, que será fornecida aos candidatos quando solicitada.

7 � As falsas declarações serão punidas nos termos legais.
8 � As listas de candidatos e de classificação final serão afixadas

na DA, se o número de candidatos for inferior a 100, ou publicadas
no Diário da República, 3.ª série, se aquele número for superior. Os
candidatos serão convocados para a realização dos métodos de se-
lecção nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

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

10 � O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente � Carlos Manuel Gomes Morais, vereador.
Vogais efectivos:

Arnaldo Matias Sena Teixeira, vereador, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e Dr.ª Maria
Dulce Lóia Boieiro Constantino, técnica superior de re-
cursos humanos.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Cupertino Caetano Henriques, chefe da
DSU, e engenheira Cristina Maria Gameiro Caldas, en-
genheira civil de 1.ª classe.

9 de Maio de 2003. � O Vereador do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, Carlos Morais. 1000221017

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTER DO CHÃO

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com
o despacho do presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão
datado de 9 de Abril de 2003 e no uso da competência que lhe é
conferida pela 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, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo

prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de leitor-cobrador de consumos, da carreira
de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Alter do Chão, publicado no apêndice n.º 276 ao Diário da Repú-
blica, 2.ª série, de 26 de Novembro de 1999.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas al-
terações, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e respectivas alterações,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 442/91, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, caducando com o seu preenchimento, de harmonia com a
alínea a) do artigo 7.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.

4 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as ine-
rentes à respectiva categoria, nomeadamente as constantes no Des-
pacho n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22,
de 26 de Janeiro de 1989, da SEALOT:

Lê contadores nas casas dos consumidores os números relativos
aos gastos de água, electricidade ou gás, anota-os em livros
apropriados e recebe as verbas constantes dos recibos corres-
pondentes aos gastos anteriores.

5 � Local de trabalho � área do município de Alter do Chão.
6 � Vencimento � o vencimento correspondente ao escalão 1,

índice 172, da escala indiciária do novo sistema retributivo da fun-
ção pública, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro (anexo I I), a que corresponde o valor de 533,77 euros,
sendo as condições de trabalho as genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

7 � Requisitos gerais de admissão � os previstos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

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

b) Ter 18 anos de idade;
c) Possuir a escolaridade obrigatória;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido de funções públicas ou interdito para o

exercício das funções a que se candidate, possuir a robustez
física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da fun-
ção e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � Os candidatos deverão formalizar a sua candidatura medi-

ante requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de
Alter do Chão, o qual poderá ser entregue pessoalmente nesta Câ-
mara Municipal ou remetido pelo correio, mediante carta registada
com aviso de recepção, expedida até ao termo do prazo fixado, para
a Câmara Municipal de Alter do Chão, Largo do Município, 7440-
-026 Alter do Chão, devendo do requerimento constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, fi-
liação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número fiscal de contribuinte, número, data de emissão e
de validade do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, morada completa e telefone, no caso de
o possuir);

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com a identifi-

cação do mesmo, mediante referência ao número e data de
publicação no Diário da República.

8.2 � Juntamente com o requerimento de candidatura deverão os
candidatos apresentar o seguinte:

a) Habilitações literárias, documento autêntico ou fotocópia
do certificado de habilitações literárias;

b) Documento autêntico ou fotocópias comprovativas das
acções de formação profissionais com a respectiva dura-
ção;
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c) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

8.3 � A não apresentação da documentação exigida implica a
exclusão, sendo, no entanto, dispensável a apresentação dos do-
cumentos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2 do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e n.º 7 deste
aviso, desde que os candidatos declarem nos respectivos requerimen-
tos, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um deles.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação de documentos comprovativos de factos por ele refe-
ridos que possam relevar para apreciação do seu mérito, nos termos
do n.º 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

10 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos (escrita)
e entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova de conhecimentos escrita visa avaliar o nível de
conhecimentos profissionais dos candidatos exigíveis para o exercí-
cio das funções e versará sobre a seguinte matéria:

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 503/99, de 20 de Novembro, Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio � Regime de Férias, Faltas e Licenças;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Discipli-
nar;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro � estabelece o
quadro de competências, assim como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias.

Esta prova será composta por 20 perguntas, cabendo a cada
uma 1 valor, e terá a duração de duas horas.

10.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o desempenho do lugar,
ponderando-se os seguintes factores (artigo 23.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho):

Conhecimento da função;
Iniciativa;
Relações humanas.

Para avaliação destes factores serão atribuídas as seguintes pontu-
ações:

Não satisfatório � de 0 a 8 valores;
Satisfatório � de 9 a 10 valores;
Bom � de 11 a 13 valores;
Muito bom � de 14 a 17 valores,
Preferencialmente bom � de 18 a 20 valores.

11 � Ficarão excluídos e, consequentemente, não aprovados os
candidatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores.

12 � Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos nos n.os 1 e 3 do artigo 37.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.

13 � Os candidatos admitidos serão informados e ou convocados
para a realização dos métodos de selecção através de carta registada
com aviso de recepção.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da classificação dos
candidatos constarão das actas das reuniões do júri do concurso, sen-
do as mesmas facultadas aos candidatos que as solicitem.

15 � Acesso a actas e documentos do concurso � os interessa-
dos têm acesso, nos termos da lei, às actas e aos documentos em que
assentem as deliberações do júri.

16 � Publicitação � as listas dos candidatos admitidos e excluí-
dos e de classificação final serão afixadas no edifício dos Paços do
Município de Alter do Chão, de acordo com o previsto nos arti-
gos 33.º e 38.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.

17 � Composição do júri:

Presidente � engenheiro António Hemetério Airoso Cruz, pre-
sidente da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr.ª Carla Alexandra Delicado Ventura, técnica superior de
1.ª classe (economista), e Emílio Joaquim Tavares Ri-

beiro, fiscal municipal especialista, ambos do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Alter do Chão.

Vogais suplentes:

Ludovina do Carmo Ferreira Pedro, chefe de secção, e
Joaquim João Grazina Amaro, assistente administrativo
especialista, ambos do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Alter do Chão.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

18 � De acordo com o despacho conjunto datado de 1 de Março
de 2000, da Ministra Adjunta da Reforma do Estado e da Adminis-
tração Pública e da Ministra da Igualdade, determina-se que, em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administra-
ção Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

13 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Hemetério Airoso Cruz. 1000221020

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 12 de Maio de 2003 e na sequência do concurso interno geral de
acesso para provimento de um lugar de assistente administrativo
principal, foi nomeada, para o lugar de assistente administrativo
principal, a única candidata aprovada, Maria da Felicidade Martins
Teixeira Quina.

A nomeada deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias conta-
dos da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o dis-
posto no artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto. (Não são devidos emolumentos.)

13 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Hemetério Airoso Cruz. 1000221028

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 13 de Maio de 2003 e na sequência do processo de reclassifica-
ção, nomeio em comissão de serviço pelo período de seis meses
António Fernandes Casaca Correia e Francisco António Garcia Rolo,
assistente administrativo, do grupo de pessoal administrativo.

Os nomeados deverão tomar posse do lugar no prazo de 20 dias
contados da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

Isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o dis-
posto no artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto. (Não são devidos emolumentos.)

14 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António
Hemetério Airoso Cruz. 1000221019

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 26/2003

Processo n.º 26/2002/SP

Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara da-
tado de 15 de Maio de 2003, foram nomeadas, definitivamente, na
categoria de técnico profissional de 1.ª classe, integrada na carreira
de técnico profissional de BAD, as candidatas abaixo indicadas, apro-
vadas no respectivo concurso, cuja lista de classificação foi publici-
tada por afixação no átrio do Centro Coordenador de Transportes,
onde funcionam as instalações provisórias da Câmara Municipal, em
30 de Abril de 2003:

Maria da Conceição Duarte Brandão Santos.
Sandra Cristina Gomes Soares.

As candidatas dispõem de 20 dias, a contar da data da publicação
do presente aviso, para declarar a aceitação do lugar para que foram
nomeadas. (Fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não sujeito.)

15 de Maio de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Chefe de Divisão, Fernando Gonçalves. 1000220999
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CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público o meu despacho proferido em 19 de Maio de
2003, que determinou a nomeação, nos termos da alínea c) do ar-
tigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, de José
Manuel Brás dos Santos, para o lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se, estagiário (organização gestão de empresas), escalão 1, índice 310,
na sequência do concurso externo de ingresso publicado no Diário
da República, n.º 250, de 29 de Setembro de 2002.

O contrato administrativo de provimento deverá ser celebrado no
prazo de 20 dias contados a partir da publicação da nomeação no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

19 de Maio de 2003. � A Chefe de Divisão de Recursos Huma-
nos, no uso da competência delegada pelo despacho n.º 40/03, de
10 de Abril de 2003, Lucinda Mendes. 3000103244

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 213

Discussão pública

Hélio Manuel Faria Justino, vereador, com subdelegação de compe-
tências, da Câmara Municipal de Benavente:

Torna público que, para dar cumprimento ao disposto no
n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, e conforme despacho superiormente exarado em
4 de Março de 2003, procede, nos termos estabelecidos no n.º 3 do
artigo 22.º do referido diploma, à abertura de discussão pública
sobre a alteração ao alvará de loteamento n.º 3 de 19 de Janeiro
de 1995, respeitante ao prédio sito na Urbanização da Quinta
Nova, freguesia de Benavente, requerida por José Vidigal � So-
ciedade de Construções, L.da

A alteração pretendida tem por fim a anexação dos lotes n.os 38 e
39, passando a designar-se por lote n.º 38/39, totalizando a área de
557,92 m2, mantendo o previsto em matéria de número de fogos e
de pisos, e a alteração ao lote n.º 40, pela passagem de três unidades
comerciais para três fogos habitacionais.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e o
processo poderá ser consultado todos os dias úteis, nas horas nor-
mais de expediente, no Departamento Municipal de Obras, Urbanis-
mo, Ambiente e Serviços Urbanos (Divisão Municipal de Obras Par-
ticulares).

Todos os interessados que queiram pronunciar-se sobre a altera-
ção solicitada, poderão fazê-lo nos locais de consulta, em requeri-
mento ou em carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal de
Benavente, Praça do Município, 2130-038 Benavente.

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares de estilo.

22 de Abril de 2003. � O Vereador, com subdelegação de compe-
tências, Hélio Manuel Faria Justino. 1000221008

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 26/DADT

A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 22.º, n.os 1, 3 e 4, do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período
de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a
aprovação de uma operação de loteamento, constituída por 25 lo-
tes, sito no lugar de Balbeira, freguesia de Adaúfe, Braga, em que é
requerente Megapilar � Investimentos Imobiliários, L.da

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do
presente aviso no Diário da República, poderão os interessados
apresentar, por escrito, as suas reclamações, observações ou su-
gestões e pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida
operação urbanística, as quais serão posteriormente objecto de
resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designada-
mente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na
Divisão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de
Obras, sita no Edifício do Pópulo, Braga.

5 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000102905

Aviso n.º 25/DADT

A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 22.º, n.os 1, 3 e 4, do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período
de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a apro-
vação de uma operação de loteamento, constituída por 27 lotes, sito
no lugar de Pedraltas, freguesia de Tadim, Braga, em que é requeren-
te Manuel Faria Gonçalves.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do
presente aviso no Diário da República, poderão os interessados
apresentar, por escrito, as suas reclamações, observações ou su-
gestões e pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida
operação urbanística, as quais serão posteriormente objecto de
resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designada-
mente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na
Divisão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de
Obras, sita no Edifício do Pópulo, Braga.

5 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000102907

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso

Alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 2/84,
sito no Bairro da Mãe de Água, Bragança

Para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em confor-
midade com a deliberação tomada em reunião de câmara de 12 de
Maio de 2003, decorrerá um período de discussão pública, pelo pra-
zo de 15 dias úteis, contados a partir da data da sua publicação, du-
rante o qual poderão os interessados apresentar quaisquer reclama-
ções, sugestões ou informações, sobre quaisquer questões, que possam
ser consideradas no âmbito do pedido de alteração ao alvará de lo-
teamento urbano n.º 2/84, loteamento Santa Casa da Misericórdia
de Bragança, lote n.º 7.

Durante o período de discussão pública, o processo estará dispo-
nível, para consulta, na Divisão de Urbanismo, das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados por particulares de-
verão ser entregues no NAA da Divisão de Urbanismo.

13 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes. 1000220952
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CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 14 de Maio de 2003, no
uso da competência para o efeito, foi nomeado, em regime de co-
missão de serviço, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e por urgente conve-
niência de serviço, nos termos do n.º 7 do artigo 18.º do referido
diploma, a partir de 14 de Maio de 2003, Dr. Manuel Henriques de
Oliveira, chefe da Divisão de Educação, Cultura, Desporto, Anima-
ção e Juventude.

14 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 1000220996

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 14 de Maio de 2003, no
uso da competência para o efeito, foi nomeado, em regime de co-
missão de serviço, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e por urgente conve-
niência de serviço, nos termos do n.º 7 do artigo 18.º do referido
diploma, a partir de 14 de Maio de 2003, engenheiro António Luís
Magalhães Dourado, chefe da Divisão Administrativa de Obras.

14 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 1000220997

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal datado de 14 de Maio de 2003, no
uso da competência para o efeito, foi nomeado, em regime de co-
missão de serviço, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e por urgente conve-
niência de serviço, nos termos do n.º 7 do artigo 18.º do referido
diploma, a partir de 14 de Maio de 2003, Dr. José Miguel de Araújo
Pereira, chefe da Divisão Administrativa e Financeira.

14 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 1000220998

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso n.º 17/03-VHT

Concurso externo de ingresso para admissão de um
técnico superior de 2.ª classe (planeamento regional e
urbano).

Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho da-
tado de 2 de Maio de 2002 e decorrente do respectivo concurso,
nomeei para o lugar de técnico superior de 2.ª classe (planeamento
regional e urbano) a candidata:

Rosa Maria de Jesus Pascoal.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

8 de Maio de 2003. � A Vereadora, em regime de permanência,
Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

3000102968

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despacho
datado de 8 de Maio de 2003, proferido no âmbito das competênci-
as detidas em matéria de gestão de pessoal, alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, e competência prevista no artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, nomeei em comis-

são de serviço extraordinária o funcionário Paulo Renato Pires Sousa
Lopes, com a categoria de origem de técnico profissional de 1.ª clas-
se � aferidor, na categoria de tesoureiro, por um período de seis
meses, com base no 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 Setembro.

O funcionário, actualmente posicionado no escalão 1, índice 218,
será integrado no mesmo escalão e índice da categoria de tesoureiro
(conforme resulta do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro), com vista à eventual reclas-
sificação profissional nessa categoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, tem o referido
funcionário 20 dias, a contar da data da presente publicação, para to-
mar posse do referido cargo. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000103012

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ

Aviso

Concurso interno de ingresso para provimento
de uma vaga de operário qualificado (pedreiro)

Para os devidos e legais efeitos se faz público que, por despacho
de hoje, se procedeu à nomeação para a categoria de operário (pe-
dreiro), da carreira de operário qualificado, do grupo de pessoal ope-
rário, do candidato Avelino Ferreira Correia, que obteve a classifi-
cação final de 11 valores, escalão 1, índice 139.

O candidato deverá aceitar a nomeação para o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo do dis-
posto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez.
1000220974

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento
de uma vaga de operário qualificado principal (electricista)

Para os devidos e legais efeitos se faz público que, por despacho
do presidente datado de 16 de Maio de 2003, se procedeu à nomea-
ção para a categoria de operário principal (electricista), da carreira
de operário qualificado, do grupo de pessoal operário, do candidato
Manuel António Estevam, que obteve a classificação final de
16,00 valores, escalão 1, índice 200.

O candidato deverá aceitar a nomeação para o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo do dis-
posto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez.
1000220976

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de uma
vaga de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais.

Para os devidos e legais efeitos se faz público que, por despacho
do presidente datado de 16 de Maio de 2003, se procedeu à nomea-
ção para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais, do grupo de pessoal auxiliar, da carreira de condutor de
máquinas pesadas e veículos especiais, do candidato João Maria da
Silva Lisboa Antunes, que obteve a classificação final de 16,00 va-
lores, escalão 1, índice 152.

O candidato deverá tomar posse nos 20 dias imediatos ao da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo do dis-
posto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Veiga Maltez.
1000221025
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CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso

Discussão pública

Alteração ao alvará de loteamento n.º 39/82, Rua de Vasco
da Gama, 657, freguesia de Baguim do Monte

Major Valentim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Gon-
domar:

Torna público que, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção
actual, e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
se irá proceder ao período de discussão pública do pedido de altera-
ção do alvará de loteamento n.º 39/82, requerido pelo proprietário
do lote n.º 11, sito na Rua de Vasco da Gama, 657, freguesia de
Baguim do Monte, a que respeita o processo camarário n.º 2393/71,
pertencente à Sociedade Cooperativa «O Lar Moderno da Formi-
ga», C. R. L.

A alteração consiste na alteração da finalidade do prédio de habi-
tação para serviços (creche).

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-
-se-á 8 dias após a data desta publicação.

O processo poderá se consulado todos os dias úteis, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, no
Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares, na Re-
partição Administrativa de Rio Tinto, sito na Rua da Boavista, e as
sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser apresentadas
por escrito, através de requerimento dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal, identificando devidamente os seu subscritor e en-
tregue pessoalmente ou remetido através do correio ao serviço aci-
ma mencionado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros, que
irão ser afixados nos lugares de estilo.

9 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Valentim Loureiro.
3000103067

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 6 de Maio de 2003 e na sequência do concurso interno de acesso
geral para o preenchimento de duas vagas de tesoureiro especialista,
do grupo de pessoal administrativo, do quadro de pessoal desta au-
tarquia, a que se refere o aviso de abertura publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 32, de 7 de Fevereiro de 2003, e cuja lista
de classificação final foi afixada no placard do edifício dos Paços
do Município no dia 30 de Abril de 2003, foram nomeados tesourei-
ros especialistas, do grupo de pessoal administrativo, os candidatos
classificados em 1.º e 2.º lugares da referida lista, a saber:

Orlando Alfredo Cardoso Alves.
Júlio Fernando Rocha Rodrigues.

Os candidatos nomeados deverão assinar o termo de aceitação no
prazo de 20 dias, a contar da publicação deste aviso no Diário da
República. [A presente nomeação não está sujeita a visto prévio do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

8 de Maio de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara, o
Vice-Presidente, José Luís da Silva Oliveira. 3000102834

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Aviso

Conversão de nomeação provisória
em nomeação definitiva

Conforme determinam os artigos 6.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do vere-
ador com competências delegadas datado de 31 de Março de 2003,
passa a definitiva a nomeação provisória do funcionário a seguir
indicado, a partir da data em que perfez um ano de serviço no cargo
que ocupa:

Domingos Rafael da Costa, pedreiro � 1 de Abril de 2003.

1 de Abril de 2003. � O Vereador Permanente (por delegação de
competências), Rogério Marques de Figueiredo. 3000102999

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Aviso 18/2003-RH

Concurso externo de ingresso para provimento
de seis lugares de assistente administrativo

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que,
por despacho do presidente da Câmara Municipal datado de 23 de
Abril de 2003, se encontra aberto concurso externo de ingresso para
preenchimento de seis lugares vagos na categoria de assistente ad-
ministrativo, pertencentes ao quadro de pessoal deste município.

1.1 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

1.2 � De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o número de lugares
a preencher for igual ou superior a três é garantida a reserva de um
lugar para candidatos com deficiência.

Em conformidade com o artigo 6.º do mesmo diploma legal, os
candidatos com deficiência devem declarar no requerimento de ad-
missão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, devendo ainda mencionar todos os ele-
mentos necessários ao disposto no artigo 7.º do mesmo decreto-lei
(ponto 2 do anexo I).

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusivamente
o provimento dos mencionados lugares, caducando com o seu pre-
enchimento.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional dos lugares a
prover é o constante do Despacho n.º 38/88, de 26 de Janeiro de
1989, do Secretário de Estado da Administração Local e do Or-
denamento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989: o assistente administrati-
vo desenvolve funções que se enquadram em directivas gerais dos
dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, secretaria,
contabilidade-processamento, pessoal e aprovisionamento e
economato, tendo em vista assegurar o funcionamento dos ór-
gãos incumbidos da prestação de bens e serviços; executa predomi-
nantemente as seguintes tarefas: assegura a transmissão da comu-
nicação entre os vários órgãos e entre estes e os particulares,
através da redacção, classificação e arquivo de expediente e ou-
tras formas de comunicação; assegura trabalhos de dactilografia;
trata informação, recolhendo e efectuando parâmetros estatísti-
cos elementares e elaborando mapas, quadros ou utilizando qual-
quer outra forma de transmissão eficaz dos dados existentes; re-
colhe, examina, confere e procede à escrituração de dados relativos
às transacções financeiras e contabilísticas, podendo assegurar a
movimentação de fundo de maneio; recolhe, examina e confere
elementos constantes dos processos, anotando faltas ou anomali-
as e providenciando pela sua correcção e andamento, através de
ofícios, informações ou notas, em conformidade com a legisla-
ção existente; organiza, calcula e desenvolve os processos relati-
vos à situação de pessoal e à aquisição e ou manutenção de ma-
terial, equipamento, instalações ou serviços; participa, quando for
caso disso, em operações de lançamento.

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos lugares
em concurso serão desempenhadas em todo o município, nas diver-
sas áreas administrativas dos serviços desta Câmara Municipal.

6 � Remunerações e outras condições de trabalho � os titulares
dos lugares a prover pela categoria de assistente administrativo se-
rão remunerados pelo índice 195, escalão 1, a que corresponde o
vencimento ilíquido de 615,14 euros, tendo em conta o disposto no
anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-
-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de
trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.
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7 � Requisitos de admissão � só são admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam as seguintes condições:

7.1 � Possuir os requisitos gerais definidos no 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;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

te 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 das funções a que se candidata.

7.2 � Possuir os requisitos especiais de admissão, conforme de-
termina a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local por força e
com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, ou seja, o 11.º ano de escolaridade ou equivalente.

8 � Apresentação das candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação das candidaturas é de

10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

8.2 � Formalização das candidaturas � o requerimento de admis-
são a concurso, elaborado de acordo com o estabelecido no Decre-
to-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril, deve ser dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Ílhavo e entregue pessoalmente na Secção de
Recursos Humanos desta autarquia ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para
entrega das candidaturas para a Câmara Municipal de Ílhavo, Ave-
nida de 25 de Abril, 3830-044 Ílhavo.

8.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão, a
apresentar nos moldes e com o teor do anexo n.º 1 ao presente aviso,
deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos documentos
seguintes:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte
fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir
como relevantes quanto à apreciação do seu mérito;

d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão ao concurso previstos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.2.2 � São excluídos os candidatos cujos requerimentos não se-
jam acompanhados dos documentos comprovativos dos requisitos já
referidos, sendo no entanto dispensados os relativos aos menciona-
dos nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, na sua actual redacção, desde que o can-
didato declare, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação em que se encontra relativamente a cada um dos requisitos.
Assiste ao júri do concurso a faculdade de exigir, em caso de dúvida,
a apresentação dos documentos comprovativos das declarações pres-
tadas.

8.2.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são pu-
nidas nos termos da lei.

9 � Métodos de selecção � o processo de selecção será feito nos
termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
consistirá:

a) Prova de conhecimentos específicos (eliminatória);
b) Entrevista profissional de selecção.

9.1 � Classificação final � a classificação final será expressa
numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a média ponderada de
cada um dos métodos de selecção, e calculada através da seguinte
fórmula:

CF =
 (PCE) + (EPS)

2
em que:

CF = classificação final;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2 � Prova escrita de conhecimentos específicos � com carác-
ter eliminatório, terá a duração máxima de noventa minutos, será

com consulta, sendo a sua classificação expressa na escala de 0 a
20 valores, de acordo com o seguinte programa:

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei

n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro;

Autarquias locais � conceito, órgãos, constituição e com-
posição, atribuições e competências � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro;

Carreiras e categorias na Administração Pública � carreiras,
categorias, escalões, promoção e progressão � Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 15 de
Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 393/90, de 11 de
Dezembro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio,
e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

9.3 � Entrevista profissional de selecção � será conduzida de
modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para
o exercício do cargo, através da comparação com um perfil deline-
ado, mediante a ponderação dos parâmetros adequados, e será clas-
sificada pela aplicação da seguinte fórmula:

EPS =
 a + b + c + d

4
em que:

a = cultura geral e experiência profissional;
b = capacidade de relacionamento;
c = motivação para o desempenho das funções;
d = gosto pelo trabalho em conjunto.

9.4 � Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam de acta da reunião do júri do concurso, a qual será facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Afixação das listas � as listas de candidaturas admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas,
para consulta, no átrio dos Paços do Município ou publicadas no
Diário da República, conforme o número de candidatos.

11 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � engenheiro José Agostinho Ribau Esteves, presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Marcos Labrincha Ré, vereador, em exercício,
que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e im-
pedimentos, e António Cândido Augusto Marques Pe-
reira, chefe da DAG, em regime de substituição.

Vogais suplentes:

Engenheiro Fernando Fidalgo Caçoilo, vereador em exer-
cício, e arquitecta Noémia Maria Torres da Maia, chefe
da DOPGU, em regime de substituição.

Foi efectuada consulta ao CEFA (Centro de Estudos e Formação
Autárquica), nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho, para o respectivo accionamento dos pro-
cessos de afectação de três das seis vagas dos lugares de assistente
administrativo, a preencher nos quadros desta autarquia.

ANEXO N.º 1

Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo:

1 � (Nome) ..., filho(a) de ... e de ..., natural de ..., concelho
de..., de nacionalidade ..., nascido(a) em ..., ... (estado civil), ... (si-
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tuação militar, se for caso disso), portador(a) do bilhete de identida-
de n.º ..., emitido em .../.../... pelo CICC de ..., contribuinte fiscal
n.º ..., residente em ..., com o telefone n.º ..., ... (habilitações literá-
rias), ... (situação face à função pública, se for caso disso, com men-
ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e natureza
do vínculo), vem por este meio solicitar a V. Ex.ª se digne admiti-
-lo(a) ao concurso externo de ingresso aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º ..., de .../.../...

[Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever
apresentar por serem relevantes para apreciação do seu mérito ou
por constituírem motivo de preferência legal, designadamente os
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, os quais só serão tidos em consideração
pelo júri quando devidamente comprovados.]

Mais declara, sob compromisso de honra, reunir os requisitos ge-
rais de admissão estipulados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico;
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
obrigatória.

2 � (A preencher pelos candidatos abrangidos pelo Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.)

Mais declara, sob compromisso de honra, que detém:...
Tipo de deficiência:...
Grau de deficiência:...
Capacidade de comunicação, expressão:...

Pede deferimento.

(Local), ... de ... de 2003

[Assinatura do(a) requerente.]

Anexa os documentos seguintes:

1)...;
2)...;
3)...

15 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agostinho
Ribau Esteves. 3000103120

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso

O Dr. José Inácio Marques Eduardo, presidente da Câmara Munici-
pal de Lagoa (Algarve):

Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 1 do arti-
go 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
e em conformidade com a deliberação tomada em reunião camarária
realizada no dia 7 de Maio de 2003, irá decorrer o período de discus-
são pública relativo ao loteamento de um terreno sito em Carvoei-
ro, a favor de Reinfried Franz Pohl, de acordo com competente
proposta anexa ao processo.

O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República e de-
correrá pelo período de 15 dias.

Os interessados poderão consultar a proposta de loteamento na
Secção de Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal, durante o
horário normal de expediente.

As observações, reclamações ou sugestões a apresentar deverão
ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa, formula-
das por escrito e apresentadas na Secção de Obras e Urbanismo desta
Câmara Municipal.

7 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000221029

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de desenhador principal

Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, faz-se público, nos termos do artigo 6.º deste
mesmo diploma, que, por meu despacho de 15 de Abril de 2003, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de dese-
nhador principal.

1 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido apenas
para o preenchimento da vaga posta a concurso.

2 � Local, condições de trabalho e vencimento:
2.1 � O local de trabalho situa-se na área do concelho da Maia.
2.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-

ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários da administração
local.

2.3 � O vencimento será o correspondente ao índice mais apro-
ximado que couber na estrutura remuneratória da categoria para a
qual se faz a promoção, não podendo resultar um impulso salarial
inferior a 10 pontos.

3 � Método de selecção � o método de selecção a utilizar será
a avaliação curricular, nos termos definidos pelo artigo 6.º do Regu-
lamento dos Concursos de Pessoal da Câmara Municipal da Maia.

4 � Condições e formalização das candidaturas � podem candi-
datar-se desenhadores de 1.ª classe que, até ao termo do prazo fixa-
do para o presente concurso, satisfaçam os requisitos gerais cons-
tantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e os
requisitos especiais estabelecidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

4.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Maia, em
papel normalizado, entregue pessoalmente ou pelo correio, com aviso
de recepção, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação deste aviso no Diário da República.

4.2 � Do requerimento deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, esta-
do civil, profissão, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de iden-
tificação fiscal, cartão de eleitor, morada, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data da presente ordem de serviço;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam

apresentar para melhor apreciação do seu mérito.

Os candidatos são dispensados da apresentação de documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a) a f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devendo de-
clarar por sua honra, relativamente a cada um deles, a situação pre-
cisa em que se encontram.

4.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

5 � Os requerimentos dos candidatos deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

5.1 � Certidão comprovativa da classificação de serviço obtida
nos últimos três anos.

5.2 � Curriculum vitae detalhado, donde constem as habilitações
literárias, a experiência profissional, com a indicação das funções
com maior interesse para o lugar a que se candidatam, a formação
complementar e quaisquer outros elementos que os candidatos en-
tendam dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito, juntando prova dos mesmos.

6 � Publicitação das listas dos candidatos admitidos e excluídos e
da lista de classificação final � a lista dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão publicadas
nos prazos estabelecidos e nos termos dos artigos 34.º e 38.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo disposto
no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � engenheiro António Gonçalves Bragança Fernan-
des, presidente da Câmara Municipal da Maia, ou, no seu
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impedimento, o vice-presidente, engenheiro António Domin-
gos da Silva Tiago.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Domingos da Silva Tiago, vereador,
e engenheiro Domingos da Silva Martins Cruz, director
do Departamento de Obras Municipais.

Vogais suplentes:

Engenheiro Alfredo Alvura da Horas Soares, chefe de Di-
visão das Edificações Municipais, e Dr. Álvaro Manuel
Vaz Monteiro Dias Duarte, chefe de Divisão do Con-
tencioso.

19 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000220985

Aviso de nomeação

Por meu despacho de 19 de Maio de 2003 foram nomeados para
os lugares de fiscal municipal especialista principal, nos termos do
artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos
classificados em concurso interno de acesso geral, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 51, de 1 de Março
de 2003, Serafim Moreira da Rocha, Manuel Augusto Moreira Dias
e José Ribeiro Adriano, tendo os mesmos o prazo de 20 dias a con-
tar da publicação do presente aviso para tomarem posse do respec-
tivo lugar.

20 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000220986

Aviso de nomeação

Por meu despacho de 7 de Maio de 2003 foram nomeados para
os lugares vagos da categoria de agente municipal de 2.ª classe da
carreira de polícia municipal, nos termos do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e para os efeitos consig-
nados no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, os candidatos classificados em concurso externo de ingresso
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 261, de 11 de Novembro de 2000, Elisabete Rodrigues Perei-
ra, Paulo Alexandre Silva Martins, Paulo Jorge Pereirinha Tei-
xeira e Paulo Manuel Carvalho Magalhães, tendo os mesmos o
prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso para
tomarem posse do respectivo lugar.

Estas nomeações produzirão efeitos desde 2 de Setembro de 2002,
verificados os pressupostos estabelecidos na alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 128.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

20 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000220987

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de nove lugares de assistente administrativo especialista

Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, faz-se público, nos termos do artigo 6.º deste
mesmo diploma, que, por meu despacho do dia 15 de Abril de 2003,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia se-
guinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para provimento de nove lugares
de assistente administrativo especialista.

1 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido para o
preenchimento das vagas postas a concurso e para as que vierem a
ocorrer no prazo de um ano a contar da data da publicação da lista
de classificação final.

2 � Local, condições de trabalho e vencimento:
2.1 � O local de trabalho situa-se na área do concelho da Maia.
2.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-

ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários da administração
local.

2.3 � O vencimento será o correspondente ao índice mais apro-
ximado que couber na estrutura remuneratória da categoria para a
qual se faz a promoção, não podendo resultar um impulso salarial
inferior a 10 pontos.

3 � Métodos de selecção � o método de selecção a utilizar será
a avaliação curricular, prevista no artigo 6.º do Regulamento dos
Concursos de Pessoal da Câmara Municipal da Maia.

4 � Condições e formalização das candidaturas � podem candi-
datar-se os funcionários que até ao termo do prazo fixado para o
presente concurso satisfaçam os requisitos gerais constantes do arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e ainda os requi-
sitos estabelecidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 18 de Dezembro.

4.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Maia, em
papel normalizado, entregue pessoalmente ou pelo correio, com aviso
de recepção, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação deste aviso no Diário da República.

4.2 � Do requerimento deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, esta-
do civil, profissão, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de iden-
tificação fiscal, cartão de eleitor, morada, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do Diário da

República onde foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam

apresentar para melhor apreciação do seu mérito.

Os candidatos são dispensados da apresentação de documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a) a f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devendo de-
clarar por sua honra, relativamente a cada um deles, a situação pre-
cisa em que se encontram.

4.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

5 � Os requerimentos dos candidatos deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

5.1 � Certidão comprovativa da classificação de serviço obtida
nos últimos três anos.

5.2 � Curriculum vitae detalhado, donde constem as habilitações
literárias, a experiência profissional, com a indicação das funções
com maior interesse para o lugar a que se candidatam, a formação
complementar e quaisquer outros elementos que os candidatos en-
tendam dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito, juntando prova dos mesmos.

6 � Publicitação das listas dos candidatos admitidos e excluídos e
da lista de classificação final � a lista dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão publicadas
nos prazos estabelecidos e nos termos dos artigos 34.º e 38.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo disposto
no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � O júri dos concursos terá a seguinte constituição:

Presidente � engenheiro António Gonçalves Bragança Fernan-
des, presidente da Câmara Municipal da Maia, ou, no seu
impedimento, o vice-presidente, engenheiro António Domin-
gos da Silva Tiago.

Vogais efectivos:

João Afonso Nogueira da Costa Lima, vereador, e Amélia
Teresa Teixeira Almeida, chefe da Divisão dos Serviços
Administrativos.

Vogais suplentes:

Filomena Carvalho Pontes Brízido, chefe da Divisão dos
Recursos Humanos, e Dr. Álvaro Manuel Vaz Monteiro
Dias Duarte, chefe de Divisão do Contencioso.

19 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000220988

Aviso

Abertura de concursos diversos

Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, faz-se público, nos termos do artigo 6.º deste
mesmo diploma, que, por meu despacho de 15 de Abril de 2003,
se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
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blica, concursos internos de acesso geral para provimento de dois
lugares de engenheiro civil assessor principal, um lugar de enge-
nheiro civil assessor, um lugar de engenheiro electrotécnico prin-
cipal, um lugar de engenheiro geógrafo assessor, um lugar de ar-
quitecto assessor e dois lugares de técnico profissional de
construção civil especialista

1 � Prazo de validade dos concursos � os concursos são válidos
apenas para o preenchimento das vagas postas a concurso.

2 � Local, condições de trabalho e vencimento:
2.1 � O local de trabalho situa-se na área do concelho da Maia.
2.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as gene-

ricamente vigentes e aplicáveis aos funcionários da administração
local.

2.3 � O vencimento será o correspondente ao índice mais apro-
ximado que couber na estrutura remuneratória da categoria para a
qual se faz a promoção, não podendo resultar um impulso salarial
inferior a 10 pontos.

3 � Métodos de selecção � avaliação curricular, nos termos de-
finidos pelo artigo 6.º do Regulamento dos Concursos de Pessoal da
Câmara Municipal da Maia, para os concursos de engenheiro civil
assessor principal, engenheiro electrotécnico principal e técnico
profissional de construção civil especialista.

Para os concursos de engenheiro civil assessor, engenheiro geó-
grafo assessor e arquitecto assessor, o método de selecção utilizado
será o concurso de provas públicas, que consistirá na apreciação e
discussão do currículo profissional dos candidatos, nos termos defi-
nidos pelo artigo 13.º do Regulamento de Concursos da Câmara
Municipal da Maia.

4 � Condições e formalização das candidaturas � podem candi-
datar-se os funcionários que até ao termo do prazo fixado para os
presentes concursos satisfaçam os requisitos gerais constantes do ar-
tigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e os requisitos
especiais estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 4.º,
com excepção do concurso para técnico profissional de construção
civil especialista, que obedecerá aos requisitos estabelecidos na alí-
nea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro.

4.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-
rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Maia, em
papel normalizado, entregue pessoalmente ou pelo correio, com aviso
de recepção, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação deste aviso no Diário da República.

4.2 � Do requerimento deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, esta-
do civil, profissão, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de iden-
tificação fiscal, cartão de eleitor, morada, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do Diário da

República onde foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam

apresentar para melhor apreciação do seu mérito;

Os candidatos são dispensados da apresentação de documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a) a f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devendo de-
clarar por sua honra, relativamente a cada um deles, a situação pre-
cisa em que se encontram.

4.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

5 � Os requerimentos dos candidatos deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

5.1 � Certidão comprovativa da classificação de serviço obtida
nos últimos três ou cinco anos.

5.2 � Curriculum vitae detalhado, donde constem as habilitações
literárias, a experiência profissional, com indicação das funções com
maior interesse para o lugar a que se candidatam, a formação com-
plementar e quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para apreciação do seu méri-
to, juntando prova dos mesmos.

6 � Publicitação das listas dos candidatos admitidos e excluídos e
da lista de classificação final � a lista dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão publicadas
nos prazos estabelecidos e nos termos dos artigos 34.º e 38.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Legislação aplicável � os presentes concursos regem-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � O júri dos concursos terá a seguinte constituição:

Presidente � engenheiro António Gonçalves Bragança Fernan-
des, presidente da Câmara Municipal da Maia, ou, no seu
impedimento, o vice-presidente, engenheiro António Domin-
gos da Silva Tiago.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Domingos da Silva Tiago, vice-pre-
sidente, e engenheiro Alfredo Correia de Morais, direc-
tor do Departamento de Gestão e Planeamento Urba-
nístico.

Vogais suplentes:

Arquitecta Olga Maria Ramos Marques Azenha da Rocha,
chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, e
Dr. Álvaro Manuel Vaz Monteiro Dias Duarte, chefe de
Divisão do Contencioso.

19 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000220989

Aviso de nomeação

Por meu despacho de 7 de Maio de 2003 foram nomeados para
os lugares vagos da categoria de agente municipal de 2.ª classe da
carreira de polícia municipal, nos termos do artigo 41.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e para os efeitos consignados no
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, os candida-
tos classificados em concurso externo de ingresso aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 65, de 17 de Março
de 2001, Helena da Conceição Mendes Silva Carvalho Constante
Oliveira, Helder Miguel Branco Barbosa, Graziela Cristina Costa
Martins, Carla Susana Ramos Cardoso Chibante, Ricardo Oscar Bes-
sa Lacerda, Hugo Manuel dos Santos Figueiredo, Bruno Alexandre
Magalhães Peixoto e Flávio Miguel Gonçalves Vicente, tendo os
mesmos o prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso
para tomarem posse do respectivo lugar.

Estas nomeações produzirão efeitos desde 3 de Fevereiro de 2003,
verificados os pressupostos estabelecidos na alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 128.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

20 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000220990

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de fiscal municipal especialista prin-
cipal.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 12 de Maio de 2003, usando da competência que me con-
fere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
se encontra aberto concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar na categoria de fiscal municipal especialista principal,
pertencente ao grupo de pessoal técnico-profissional, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, 3.ª série, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 32.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, nas seguintes
condições:

1 � O concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.º 204/98, supracitado,
e pelo 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, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

2 � Ao concurso poderão candidatar-se funcionários que obede-
çam aos requisitos gerais previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, citado, que exerçam funções nos serviços e organismos
da administração local, que possuam três ou cinco anos de serviço
efectivo com a classificação de serviço de Muito bom ou Bom, res-
pectivamente, na categoria de fiscal municipal especialista, nos ter-
mos da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, que adaptou à administração local o Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho.
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3 � O vencimento é o correspondente à referida categoria, nos
termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, presente-
mente fixado em 946,51 euros (índice 305, escalão 1), e as condi-
ções de trabalho e regalias sociais são as vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

4 � As funções a desempenhar são as descritas na alínea a) do
n.º 3 � grupo de pessoal técnico-profissional, do Despacho n.º 20/
94, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 110,
de 12 de Maio de 1994.

5 � O local de trabalho é na área do concelho de Mangualde.
6 � Trata-se de um concurso interno de acesso geral, por se

verificar a situação prevista no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 141/2001, de 24 de
Abril, e é válido apenas para preenchimento de um dos lugares va-
gos existentes na carreira de fiscal municipal, pertencente ao grupo
de pessoal técnico-profissional, nos termos da alínea a) do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, já referido.

7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. António Albuquerque e Castro de Oliveira,
vice-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Alfredo Raul Garcia Mendes Ferreira, chefe de
divisão, que substituirá o presidente nas suas faltas ou
impedimentos, e engenheiro José Agostinho S. Amaral,
chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Engenheiro Carlos Alberto Costa e Silva, chefe de divisão,
e engenheira Súzel Maria Pereira Silva Nelas, chefe de
divisão.

8 � Na selecção dos concorrentes serão utilizados como méto-
dos de selecção, sendo-lhe atribuída classificação de 0 a 20 valores:

8.1 � A prova teórico-oral de conhecimentos (Ptoc), que terá a
duração máxima de trinta minutos, e destina-se a avaliar o nível de
conhecimentos académicos e profissionais demonstrados nas respostas
dadas pelos candidatos a um questionário relacionado com os temas
abaixo referidos e com o conteúdo funcional da categoria.

Temas:

I) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 413/93, de 23 de
Dezembro;

II) Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;

III) Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municí-
pios e das Freguesias � Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

IV) Código do Procedimento Administrativo, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

V) Lei das Finanças Locais � Decreto-Lei n.º 42/98, de 6 de
Agosto, e Lei n.º 94/2001, de 20 de Agosto;

VI) Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação � Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e Decreto-Lei
n.º 177/2001, de 4 de Junho.

8.2 � A avaliação curricular (Ac), destinada a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área do presente concurso tendo como
base a análise do respectivo currículo profissional, ponderando, de
acordo com a exigência da função, a habilitação académica de base,
a formação e aperfeiçoamento profissional, a experiência profissio-
nal, bem como a classificação de serviço.

9 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação da
fórmula definida pelo júri.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da prova teórico-oral de conhecimentos, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam de acta de reunião do júri do concurso, datada de 12 do
corrente mês de Maio, que será facultada aos candidatos que a soli-
citem.

11 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, decla-
ra-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre

homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

12 � As candidaturas serão formalizadas em requerimento, diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o qual pode
ser remetido pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue pes-
soalmente, contra recibo, na Câmara Municipal de Mangualde, Lar-
go do Dr. Couto, 3534-004 Mangualde, de acordo com o seguinte
modelo, podendo ser utilizado papel normalizado, formato A4, ou
modelo próprio existente nesta Câmara:

... (nome completo), ... (estado civil), filho de ... e de ..., nascido
em ... de ... de 19..., natural de ..., freguesia de ..., concelho de ...,
portador do bilhete de identidade n.º ..., emitido em .../ .../ ... pelo
centro de identificação civil e criminal de ..., residente em ... (mo-
rada e código postal), telefone ..., contribuinte fiscal n.º ..., com a
profissão de ..., vem requerer a admissão ao concurso de acesso ge-
ral destinado ao provimento de uma vaga na categoria de fiscal
municipal especialista principal, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º ..., de .../ .../ ...

Mais declara... (este item só deverá ser preenchido no caso de
possuir algo que considere passível de constituir motivo de prefe-
rência legal, o qual, todavia, só será tido em consideração pelo Júri
se devidamente comprovado).

Pede deferimento.

... (localidade e data)

... (assinatura)

13 � Documentos que devem acompanhar o requerimento de
admissão, sob pena de exclusão: fotocópia do bilhete de identidade,
currículo profissional detalhado e assinado.

13.1 � Pelos serviços competentes deverá ser emitida uma de-
claração na qual conste, de forma inequívoca, a categoria actual, a
natureza do vínculo, o tempo de serviço e classificação de serviço
obtida em cada um dos últimos três ou cinco anos, mediante o caso,
sendo dispensados do mesmo os funcionários desta autarquia que
estejam em condições de concorrer.

14 � Os requerimentos e os documentos antes referidos serão
apresentados até ao 10.º dia útil contado a partir da publicação do
presente aviso no Diário da República, se entregues pessoalmente.
No caso de serem enviados pelo correio, com aviso de recepção,
atender-se-á à data do registo.

15 � As listas dos candidatos admitidos ao concurso e de classi-
ficação final serão afixadas na Secção de Pessoal e no átrio do edi-
fício dos Paços do Concelho de Mangualde e serão notificados os
candidatos de acordo com o estipulado nos artigos 34.º, 38.º e 40.º
do referido Decreto-Lei n.º 204/98, consoante os casos.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,

em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

18 � Em tudo o mais não previsto, o concurso reger-se-á pelas
disposições legais aplicáveis.

12 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000102970

CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS

Aviso

Concurso para cargo dirigente
em comissão de serviço

1 � Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu despacho
de 11 de Abril de 2003, se encontra aberto concurso para provi-
mento de um lugar de chefe da Divisão Técnica de Obras e Urbanis-
mo, em comissão de serviço, ao abrigo dos artigos 4.º e 17.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e ainda com o disposto nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, caducando com o preenchimento da mesma.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se
as disposições constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro,
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, Código do Procedimento Administrativo e demais
legislação aplicável.
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4 � Conteúdo funcional � as funções descritas no mapa I anexo
à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na parte aplicável, e mapa I anexo
ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas no edifício dos Paços do Município
de Manteigas.

6 � Remuneração e outras condições de trabalho � o titular do
lugar a prover será remunerado por 70 % do índice 100 do valor
fixado para o cargo de director-geral, nos termos do Decreto-Lei
n.º 383-A/87, de 23 de Dezembro, conjugado com o disposto no
anexo VIII ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, sendo-
-lhe aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de
trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

7 � Requisitos de admissão � são admitidos ao concurso os can-
didatos que satisfaçam as seguintes condições:

7.1 � Requisitos gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei 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;
c) Possuir as habilitações académicas e ou profissionais legal-

mente 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

para o exercício de funções e ter cumprido as leis da vaci-
nação obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � os previstos no artigo 4.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e no artigo 18.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na actual redacção da Lei
n.º 44/99, de 22 de Junho.

7.2.1 � Constituem condições preferenciais, a ponderar em sede
de avaliação curricular, a posse de licenciatura em Engenheiro Civil
e experiência profissional autárquica na área de actuação em causa.

7.3 � A não verificação dos requisitos previstos nos n.os 7.1 e
7.2 determina a exclusão do candidato.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de

10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento escrito, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Manteigas, e entregue pessoalmente nos ser-
viços de pessoal ou enviado pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao limite do prazo fixado no n.º 8.1 para a Câmara
Municipal de Manteigas, Rua do 1.º de Maio, 6260-101 Manteigas,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, residência, código postal,
número de telefone, filiação data de nascimento, naturali-
dade, estado civil, profissão, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, habilitações literárias e profissionais, con-
curso a que se candidata, declaração de que possui os requi-
sitos legais de admissão e a indicação do Diário da Repú-
blica em que se encontra publicado o presente aviso);

b) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo preferencial legal, os quais serão tidos em
consideração pelo júri desde que devidamente comprovados.

8.2.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão
deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópias do bilhete de identidade, válido, e número fiscal
de contribuinte;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias, cer-
tificado autêntico ou autenticado;

c) Documentos comprovativos dos requisitos a que se refere
o n.º 7.1 do presente aviso, salvo se o candidato declarar,
sob compromisso de honra, em alíneas separadas, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente a cada um
dos requisitos enunciados nas citadas alíneas;

d) Curriculum vitae pormenorizado e documentado, datado e
assinado pelo candidato, com indicação das tarefas desen-

volvidas ao longo da sua actividade profissional e respecti-
vos tempos de duração;

e) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito,
nomeadamente da formação profissional, ou que possam
constituir motivo de preferência legal.

8.2.2 � Os funcionários pertencentes a esta Câmara Municipal
são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem do respectivo processo individual.

8.2.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são pu-
nidas nos termos da lei penal.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

9.1 � Aos mesmos aplicar-se-á o sistema previsto no artigo 13.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, obedecendo ao previsto na alí-
nea d) do n.º 1 do artigo 10.º do mesmo diploma.

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta de reunião do júri do concurso, a qual será facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos, bem
como a lista de classificação final, serão afixadas no edifício dos
Paços do Município ou publicadas no Diário da República, 3.ª sé-
rie, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º e das alíneas a) e b) do n.º 1
do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � Júri do concurso � em resultado do sorteio realizado no
dia 15 de Outubro de 2002 pela Comissão de Observação e Acompa-
nhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes, e de acordo com a
acta n.º 136/2003 daquela Comissão, o júri do concurso terá a se-
guinte constituição:

11.1 � Presidente � Dr. José Manuel Saraiva Cardoso, vice-pre-
sidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Manuel Sousa Freitas, director de serviço,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e
engenheiro José António Fonseca de Carvalho, chefe de di-
visão.

Vogais suplentes:

Engenheiro Leonardo Martins da Silva Valente e engenheiro
António Neves da Luz Rainho, directores de serviço.

12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

13 � Preferência de classificação � nos termos do n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, aos can-
didatos com deficiência é garantida preferência 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 incapacidade, o 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.

12 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, por dele-
gação, José Manuel Saraiva Cardoso. 3000103000

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso

Discussão pública

Manuel Norberto de Moura Soares, vereador, com delegação de com-
petências, da Câmara Municipal de Marco de Canaveses:

Torna público que, para dar cumprimento ao artigo 22.º do De-
creto-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 por despa-
cho de 23 de Abril de 2003, procede à abertura da discussão pública
do aditamento ao alvará de loteamento n.º 03/99, emitido em nome
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de José Augusto de Azevedo Moreira e José Fernando Moreira Mon-
teiro, alterando o polígono de base e a diminuição das áreas de im-
plantação e construção no lote n.º 4 e que DISTROMAZOOTE,
Distribuição de Combustíveis para Aquecimento, L.da, pretende le-
var a efeito no lugar de Almas, freguesia de Tuías, concelho de Marco
de Canaveses, a partir do dia 8 de Maio de 2003.

O prazo para a consulta pública do loteamento urbano é de 15 dias,
e poderá ser consultado todos os dias úteis, durante as horas normais
de expediente, no edifício da Câmara Municipal (Secção de Obras
Particulares) e na sede da Junta de Freguesia de Tuías.

Os interessados, ao apresentarem observações e sugestões sobre
este documento, poderão fazê-lo no local de consulta, em requeri-
mento ou em carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal de
Marco de Canaveses, Largo de Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de
Canaveses.

Para constar se lavrou o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados no lugar de estilo.

23 de Abril de 2003. � O Vereador, com delegação de compe-
tências, Manuel Norberto de Moura Soares, 1000220992

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Muni-
cipal de 29 de Abril de 2003, foi nomeada para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe (BD), do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Mirandela, a candidata abaixo identificada,
aprovada no concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe (BD), a que se referem os
avisos publicados no Diário da República, 3.ª série, n.os 274 e 293,
de 27 de Novembro e de 19 de Dezembro de 2003:

Ana Carla Teixeira Mesquita Cunha.

A candidata referida deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

7 de Maio de 2003. � Por delegação de competências, o Direc-
tor do Departamento de Administração Geral e Finanças, Luís Maia.

1000220980

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, designadamente os previstos no n.º 5 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
por força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se torna
público que, por despacho do signatário de 3 de Maio de 2003, exa-
rado ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, se procedeu à reclassificação profissional, nos
termos do artigo 2.º, alínea d), do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, de João Gabriel de Oliveira Pais, assistente administrati-
vo especialista, para a carreira do grupo de pessoal técnico-profis-
sional (biblioteca e documentação), categoria de técnico profissio-
nal especialista (biblioteca e documentação), ficando posicionado no
escalão 2, índice 270.

Atendendo a que o funcionário fica posicionado no mesmo índi-
ce remuneratório da categoria e carreira de origem, e nos termos do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, o tempo de serviço prestado no escalão de origem releva
para progressão na nova carreira.

O funcionário foi nomeado em comissão de serviço extraordiná-
ria pelo período de seis meses, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Mais se torna público que o interessado deverá assinar o termo de
aceitação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

A referida reclassificação está isenta de visto do Tribunal de Con-
tas [artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto].

2 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto de Sá.
1000220993

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso

Alteração do alvará de loteamento urbano n.º 1/93,
alterado pelo aditamento n.º 1

Discussão pública

O Dr. José Lopes Correia, presidente da Câmara Municipal de Nelas:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em cumprimento da
deliberação municipal de Nelas tomada em sua reunião ordinária
realizada no dia 14 de Maio de 2003, se encontra aberto o período
de discussão pública da alteração do alvará de loteamento n.º 1/93,
de 19 de Janeiro, alterado pelo aditamento n.º 1, de 4 de Abril de
2001, em nome de João Carlos Madeira Almeida Santos, sito no
Freixieiro, na vila de Canas de Senhorim, descrito na conservatória
do registo predial sob o n.º 2525/930524.

Mais se informa que o período de discussão pública da alteração
do alvará de loteamento é de 15 dias úteis contados a partir da data
da sua publicação.

Neste período, a referida alteração encontrar-se-á patente ao
público no edifício dos Paços do Concelho de Nelas, acompanhada
da informação técnica elaborada pelos Serviços Técnicos, onde po-
derá ser consultado todos os dias úteis, dentro das horas normais de
expediente.

No período de consulta, os interessados podem apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões, por escrito, devidamente
fundamentadas e identificadas, dirigidas ao presidente da Câmara
Municipal de Nelas, até ao final do prazo do mencionado período de
discussão publica.

Para constar e surtir os devidos efeitos se publica o presente aviso
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do
costume e publicado no Diário da República e jornal O Planalto.

16 de Maio de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000102966

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso

Por meu despacho de 7 de Abril de 2003, nomeio, após concurso,
os cantoneiros de limpeza do quadro de pessoal desta autarquia a
seguir discriminados:

Maria de Lurdes dos Santos Fernandes.
Evangelina Guerreiro da Costa Simplício.
Álvaro Tomé Mendes.
João Cirilo Mudo António.
Leonel Afonso dos Reis Argel.
João José Paulo Cândido.
Fernando Francisco Carmo Faustino.
Jorge Alexandre dos Santos Abreu.
Etelvina Maria dos Santos Pereira do Nascimento.
Elisa da Saúde Luís Leal.
Principelina dos Reis Viegas Messias.
José Carlos Figueiredo Bentes.

A aceitação do lugar far-se-á no prazo de 20 dias contados a par-
tir da publicação do presente aviso no Diário da República.

9 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 1000220994

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso

Nomeação de dois lugares de técnico profissional
de 1.ª classe (desporto)

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de 8 de Maio de 2003, nomeei definitivamente, nos termos do n.º 8
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por força
do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outu-
bro, para os lugares de técnico profissional de 1.ª classe (desporto),
do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, os candidatos João
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Cláudio Pereira Dias e Maria de Fátima Coutinho Alves Ferreira,
aprovados no concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares de técnico profissional de 1.ª classe (desporto), aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 18, de
22 de Janeiro de 2003.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

8 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Arménio da
Assunção Pereira. 3000103078

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico superior assessor principal � arquitecto

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho da-
tado de 8 do corrente mês, foi nomeado o candidato aprovado no
concurso interno de acesso geral relativo a um lugar de técnico su-
perior assessor principal � arquitecto, índice 710, escalão 1, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 84, data-
do de 10 de Abril último, e que é o seguinte:

António Jorge Duarte Pinto Ângelo.

O candidato deverá aceitar a nomeação para o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, ao abrigo do dis-
posto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Maio de 2003. � A Vereadora, com competência delegada,
Adília Candeias. 3000103213

Aviso

Reclassificação profissional

Faz-se público que, por meu despacho proferido no dia 7 de Abril
corrente, no uso da competência que me foi delegada nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
conforme despacho proferido pela presidente no próximo passado dia
14 de Janeiro de 2002, e de acordo com o disposto na alínea e) do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se procedeu
às reclassificações profissionais dos seguintes funcionários:

Teresa Maria Palma Henriques Pinto � da categoria de auxili-
ar de acção educativa, índice 139, escalão 1, e o vencimento
de 431,36 euros, para a categoria de auxiliar técnico de edu-
cação, a que corresponde o índice 195, escalão 1, e o venci-
mento de 605,14 euros.

Maria Manuel Batalha Monteiro � da categoria de auxiliar de
acção educativa, índice 139, escalão 1, e o vencimento de
431,36 euros, para a categoria de auxiliar técnico de educa-
ção, a que corresponde o índice 195, escalão 1, e o venci-
mento de 605,14 euros.

Dina Lúcio Pessoa Braço Forte � da categoria de auxiliar de
acção educativa, índice 139, escalão 1, e o vencimento de
431,36 euros, para a categoria de auxiliar técnico de educa-
ção, a que corresponde o índice 195, escalão 1, e o venci-
mento de 605,14 euros.

Rosalina Raquel Pinto Prego � da categoria de auxiliar de ac-
ção educativa, índice 139, escalão 1, e o vencimento de
431,36 euros, para a categoria de auxiliar técnico de educa-
ção, a que corresponde o índice 195, escalão 1, e o venci-
mento de 605,14 euros.

Maria Cristina Rocha Magalhães Silva � da categoria de auxi-
liar de acção educativa, índice 139, escalão 1, e o vencimen-
to de 431,36 euros, para a categoria de auxiliar técnico de
educação, a que corresponde o índice 195, escalão 1, e o
vencimento de 605,14 euros.

Os funcionários foram nomeados em comissão de serviço extra-
ordinária pelo período de seis meses, nos termos da alínea b) do n.º 1
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

Estas reclassificações produzem efeitos a partir da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

Os nomeados deverão aceitar o lugar no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

10 de Abril de 2003. � A Vereadora, com competência delegada,
Adília Candeias. 3000103212

Aviso

Concurso externo de ingresso

1 � Faz-se público que, de acordo com o constante no meu
despacho datado de 14 de Maio corrente, proferido no uso da
competência que me foi delegada nos termos do disposto no n.º 2
do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conforme
despacho proferido pela presidente no passado dia 14 de Janeiro
de 2002, e nos termos do disposto na alínea a) do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para:

Assistente administrativo (referência n.º 30/2003) � 12 lu-
gares.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido para os lugares
indicados e para as vagas que venham a ocorrer no prazo de três
meses a contar da data da publicação da lista de classificação final.

3 � Constituição do júri:

Presidente do júri � Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira
Monteiro, chefe de Divisão de Pessoal.

Vogais efectivos:

João Manuel Gaboleiro Romão, chefe de Secção de Recru-
tamento e Mobilidade, e Isabel Maria da Silva Concei-
ção, directora de Departamento de Desenvolvimento
Económico e Turismo.

Vogais suplentes:

Maria Susana Xavier Cordeiro Vida Simões dos Santos, chefe
de secção, e Maria Cristina Alves de Campos Duarte,
assistente administrativo especialista.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo primeiro vogal efectivo.

4 � Condições de admissão ao concurso � podem candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas satisfaçam os requisitos gerais previstos no arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quan-

do 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
obrigatória.

5 � As candidaturas devem ser formalizadas em impresso pró-
prio, a fornecer pelo Departamento de Recursos Humanos, dirigido
à vereadora com competência delegada na área de recursos huma-
nos, entregue pessoalmente naquele Departamento, sito na Rua de
Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 39-A, 1.º, Palmela, ou enviado
pelo correio, com aviso de recepção, fotocópia do bilhete de iden-
tidade e do cartão de contribuinte.

Do requerimento deve constar:
5.1 � Identificação do candidato (nome, estado civil, profissão,

filiação, naturalidade, data de nascimento, morada, número e data
de emissão do bilhete de identidade e número fiscal de contribuinte).

5.2 � Identificação do concurso a que corresponde, bem como
do número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado.

5.3 � Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-
radas, da situação precisa em que se encontram relativamente aos
requisitos previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 4 deste aviso,
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no caso de não apresentarem os documentos comprovativos daque-
les requisitos.

Relativamente à alínea c), os candidatos deverão apresentar, sob
pena de exclusão, fotocópia simples e legível do certificado de ha-
bilitações literárias.

5.4 � Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circuns-
tâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal.

O requerimento de admissão deve ser acompanhado de:
5.5 � Curriculum vitae detalhado, actualizado e datado, devida-

mente assinado, donde conste, designadamente, as acções de forma-
ção, seminários, colóquios, estágios, experiência profissional, devi-
damente comprovadas por fotocópias simples e legíveis de
documentos autênticos ou autenticados, sob pena de os mesmos não
serem considerados.

5.6 � Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte.

6 � Habilitações literárias � 11.º ano de escolaridade.
7 � Métodos de selecção � provas de conhecimentos e avalia-

ção curricular:

A prova de conhecimentos específicos, com carácter elimina-
tório, será de natureza prática, com a duração de quinze mi-
nutos, e versará sobre o seguinte: elaboração de um texto em
Microsoft Word;

A prova de conhecimentos gerais, com carácter eliminatório,
será de natureza teórica e forma oral, com a duração de
quinze minutos, e versará sobre os seguintes temas:

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
dadas pela Lei n.º 117/99, de 1 de Agosto, e Decreto-
-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Ad-
ministração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro);

Modernização administrativa (Decreto-Lei n.º 135/99, de
22 de Abril);

Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos
Órgãos dos Municípios e das Freguesias (Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 5-A/2002, de 18 de Janeiro);

A avaliação curricular visa avaliar as aptidões dos candidatos,
tendo em conta os seguintes factores: habilitações académi-
cas de base, formação profissional e experiência profissional

Na classificação final será adoptada a escala de 0 a 20 valores,
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a
9,50 valores, e será obtida pela aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PCE + PCG + AC

3

em que:

CF = classificação final;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
PCG = prova de conhecimentos Gerais;
AC = avaliação curricular.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo as res-
pectivas fórmulas classificativas, constam de actas de reuniões dos
júris dos concursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitado.

9 � Local de trabalho � será na área do município.
10 � Remuneração mensal � índice 195, escalão 1, a que cor-

respondem 605,14 euros, do novo sistema retributivo.
11 � Os lugares a prover destinam-se aos seguintes serviços:

Assistente administrativo � Departamento de Gestão Urbanís-
tica, Departamento de Administração Geral e Finanças, Di-
visão de Apoio aos Órgãos Municipais, Departamento de
Educação e Intervenção Social, Departamento de Obras e
Apoio à Produção, Divisão de Organização e Sistemas de
Informação, Departamento de Cultura e Desporto, Departa-
mento de Recursos Humanos, Departamento de Planeamen-
to, Gabinete de Recuperação e Revitalização do Centro His-
tórico de Palmela.

12 � As condições de trabalho e as regalias são as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da Administração
Pública.

13 � A relação de candidatos admitidos e a lista de classificação
final dos concorrentes serão afixadas no Departamento de Recursos
Humanos ou, se for caso disso, publicadas na 3.ª série do Diário da
República.

14 � Fundamentação legal � as regras constantes do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e
Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

15 � As falsas declarações prestadas pelos concorrentes serão
punidas nos termos da lei.

16 � Conteúdo funcional:

Assistente Administrativo � as funções descritas no Despacho
n.º 38/88, publicado na 2.ª série do Diário da República, de
26 de Janeiro de 1989.

17 � Em cumprimento da alínea b) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

18 � Para o concurso mencionado, e nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, é fixada uma
quota de 5 % do total de lugares, com arredondamento para a unida-
de, a preencher por pessoas com deficiência.

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

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do mesmo diploma
legal, competirá ao júri verificar a capacidade de os candidatos com
deficiência exercerem funções de acordo com os descritivos funcio-
nais constantes no presente aviso.

19 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
20 � Relativamente ao concurso de assistente administrativo, foi

consultado o CEFA � Centro de Estudos e Formação Autárquica,
encontrando-se já nomeado o único diplomado que aceitou o lugar
de assistente administrativo nesta Câmara Municipal.

15 de Maio de 2003. � A Vereadora, com competência delegada,
Adília Candeias. 3000103209

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Abril de 2003, ao abrigo da competência que me é confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pela
Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro, e pela
Declaração de Rectificação n.º 9/2002, de 5 de Março, e do arti-
go 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, reclassifico a
funcionária Luísa Maria Pereira Maia, técnica profissional especialista
de arquivo, escalão 2, índice 270, em técnico superior de 2.ª classe
(ciências históricas), escalão 1, índice 400, nos termos do disposto
na alínea d) do artigo 2.º, da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

A nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

[Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do disposto no artigo 47.º, alínea e), conjugado com o artigo 114.º,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

30 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000221001

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 28 de Março de 2003, e nos termos do
artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o arti-
go 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, foi nomeado
em regime de substituição, por urgente conveniência de serviço, com
efeitos ao dia 1 de Abril de 2003, para ocupar o cargo de chefe da
Divisão de Planeamento, o engenheiro Albino de Pinho Durães.

14 de Maio de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Celso
Manuel Gomes Ferreira. 1000220995
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CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso

Reclassificações profissionais

Para efeitos do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho de
9 de Maio de 2003, foi reconhecida a reclassificação das chefes de
repartição Maria Amélia Batista Antunes Nunes Pinheiro e Maria
Júlia Batista Antunes Machado do Carmo na categoria de técnico
superior de 1.ª classe, com efeitos a contar de 9 de Maio de 2003,
e posicionadas no escalão 1, nos termos e por aplicação do disposto
no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro.

15 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves. 3000102986

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 9 de Maio de 2003, nos termos e no uso da
competência que lhe confere o disposto na alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos termos do dis-
posto no artigo 21.º e n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, foram nomeados, por urgente conveniência de
serviço e em regime de substituição, com efeitos desde 9 de Maio de
2003:

Engenheiro José Marcolino Martins Pires � director do De-
partamento de Planeamento e Gestão Urbanística.

Engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva � director do
Departamento de Obras Municipais.

Engenheiro Nuno Manuel Malheiros Cativo � director do De-
partamento de Energia e Ambiente.

Arquitecta Etelvina Maria Reis Alves � chefe da Divisão de
Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo.

Engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e Silva � chefe
da Divisão de Gestão de Empreitadas e Infra-Estruturas.

15 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves. 3000102988

Aviso

Reclassificações profissionais

Em cumprimento e para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1
do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-
-se público que, por meu despacho de 15 de Maio de 2003, e na
sequência da publicação da nova organização dos Serviços Munici-
pais, e nos termos e ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, nomeadamente na alínea a) do artigo 2.º e
artigos 3.º, 4.º e 5.º, e no Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, nomeadamente nos artigos 6.º, 10.º e 11.º, nomeei os actuais
auxiliares técnicos de turismo Beatriz Maria Correia Martiniano Mata,
Carlos Miguel Cordeiro Amaral Domingos, Humberto João Glória
Bruno, Paula Cristina Palma Jesus Malheiros, Pedro Luís Gomes
Ferreira, Sebastião Silva Batalha e Tony Ricardo Ramos, em comis-
são de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, mediante
o procedimento de reclassificação profissional, para a categoria de
assistente administrativo, ficando posicionados no escalão 1, e para
produzir efeitos a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves. 3000102980

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares de técnico profissional de construção ci-
vil principal.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 12, de 15 de Janeiro de 2003, se

torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despa-
cho de 14 de Maio de 2003, nomeou os seguintes candidatos:

Paulo Jorge Baptista da Glória.
Nuno Duarte Pinhota Santos.

Mais se torna público que os nomeados deverão tomar posse no
prazo de 20 dias contados da data da publicação deste aviso no Diá-
rio da República.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

15 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000221021

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de operário da carreira de serralheiro civil

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 294, de 20 de Dezembro de
2002, se torna público que o presidente desta Câmara Municipal,
por despacho de 5 de Maio de 2003, nomeou o seguinte candidato:

Cláudio Roberto Almeida Leote.

Mais se torna público que a nomeação foi feita por urgente con-
veniência de serviço e teve início em 15 de Maio de 2003.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

8 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel António
da Luz. 1000221022

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de canalizador principal.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 52, de 3 de Março de
2003, se torna público que o presidente desta Câmara Munici-
pal, por despacho de 12 de Maio de 2003, nomeou o seguinte
candidato:

João Francisco Gouveia Granadeiro.

Mais se torna público que o nomeado deverá tomar posse no pra-
zo de 20 dias contados da data da publicação deste aviso no Diário
da República.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

14 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000221023

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 11 de Abril de 2003, e após concordância da Junta de Freguesia
de Ferragudo, deferi o pedido de transferência da assistente adminis-
trativa Rita Cristina Jesus do Nascimento Salvador para idêntico lugar
do quadro desta Câmara Municipal, nos termos do artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

A interessada deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias após a
publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

12 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000221024

Aviso

Concurso interno para provimento de um lugar de che-
fe de Divisão de Aprovisionamento, Transportes e Ofi-
cinas.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 294, de 20 de Dezembro de 2002,
se torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por des-
pacho de 9 de Maio de 2003, nomeou o seguinte candidato:

Estevão António Arsénio Duarte.
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A nomeação foi feita por urgente conveniência de serviço, sendo
a posse reportada a 12 de Maio de 2003.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

9 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Manuel António
da Luz. 1000221026

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso de nomeação

Pelo despacho do presidente n.º 11/SRS/NOM/INT/03, datado de
11 de Abril, foi nomeado definitivamente:

Luís António Alves de Vasconcelos Mota Pereira � técnico su-
perior assessor, carreira de economia, gestão e contabilidade.

O candidato assinará o termo de aceitação da nomeação no prazo
de 20 dias contados a partir da publicação do presente aviso no Diário
da República.

Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas [artigo 46.º,
n.º 1, e artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

6 de Maio de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara, a
Chefe da Divisão Administrativa, Tânia Oliveira. 3000103080

Aviso de nomeação

Pelo despacho do presidente n.º 04/SRS/NOM/EXT/03, datado de
2 de Abril, foi nomeada provisoriamente:

Maria de Fátima Fernandes da Silva � operário
jardineiro, carreira de operário qualificado.

A candidata assinará o termo de posse da nomeação no prazo de
20 dias contados a partir da publicação do presente aviso no Diário
da República.

Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas [artigo 46.º,
n.º 1, e artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

6 de Maio de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara, a
Chefe da Divisão Administrativa, Tânia Oliveira. 3000103083

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de monitor de museus de 1.ª classe

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por meu despacho de 13 de Março de 2003,
nomeei para o lugar de monitor de museus de 1.ª classe Maria de
Fátima Campos Sá Brandão, única candidata classificada no concurso
em epígrafe, conforme consta da lista de classificação final, a qual
foi notificada à interessada em 13 de Março de 2003, devendo a
nomeada aceitar o novo lugar no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

14 de Março de 2003. � O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 3000102991

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 5 de Maio de 2003, nomeei, em regime de comissão de
serviço, para o exercício das funções de chefe de Serviço de Cemi-
tério, nos termos do n.º 4 do artigo 6.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, Carlos Alberto Bule Martins Alves,
funcionário do quadro privativo desta Câmara Municipal, oportuna-
mente aprovado no concurso interno de ingresso para provimento
do cargo supramencionado, aberto por meu despacho datado de 7 de
Novembro de 2002 e publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 285, de 10 de Dezembro de 2002.

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
disposto no artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

7 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, João Manuel
Rocha Silva. 1000220967

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 134/2003/DRH

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da categoria de subchefe de 1.ª classe da carrei-
ra de bombeiro-sapador.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 2 de Maio de 2003, fazendo uso de competência delegada, Manu-
el Augusto Rocha Soares foi nomeado definitivamente para o pro-
vimento do lugar de subchefe de 1.ª classe da carreira de bombeiro-
-sapador, precedendo concurso, ao abrigo do disposto no artigo 15.º,
alínea e), e anexo II (a que se refere o n.º 1 do artigo 29.º), e arti-
go 30.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de Abril (Es-
tatuto de Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração
Local), artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro), e artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 30 de Abril de 2003,
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, conforme o previsto no
artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

6 de Maio de 2003. � O Vereador, com competência delegada para
a Gestão dos Recursos Humanos, Manuel Pisco Lopes. 3000103342

Aviso n.º 133/2003/DRH

Concurso externo de ingresso para admissão de esta-
giários com vista ao provimento de dois lugares vagos
existentes da categoria de técnico superior de 2.ª clas-
se da carreira de técnico superior de ciências sociais.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
28 de Abril de 2003, Filipa Neves Azinhais Durão Cardoso e Carla
Filipa Afonso Silva Roberto foram nomeadas provisoriamente, pelo
período que falta para que se complete um ano, ou seja, até 1 de
Abril de 2004, para o provimento dos lugares vagos existentes no
quadro de pessoal da categoria de técnico superior de 2.ª classe da
carreira de técnico superior de ciências sociais, precedendo concurso,
ao abrigo do disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, artigo 6.º, n.º 6, do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), e artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta nomeação produz efeitos desde 1 de Maio de 2003, para a
qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, conforme o previsto no
artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

5 de Maio de 2003. � O Vereador, com competência delegada
para a Gestão dos Recursos Humanos, Manuel Pisco Lopes.

3000103341

Aviso n.º 130/2003/DRH

Reclassificação profissional

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna
público que, por meu despacho de 28 de Abril de 2003, Nídia de
Fátima de Oliveira Batista Guerreiro, auxiliar de serviços gerais (es-
calão 1, índice 123), foi nomeada em comissão de serviço extraor-
dinária, pelo período de seis meses, mediante o procedimento de
reclassificação profissional, para a categoria de assistente adminis-
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trativo, com posicionamento no escalão 1, índice 195, ao abrigo e
nos termos do disposto nos artigos 2.º, alínea e), 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, artigos 4.º, alínea e),
6.º, n.º 1, primeira parte, e 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, e tendo ainda em conta as regras previstas no
artigo 18.º, n.º 2, alínea a), e n.º 3, do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro.

Esta nomeação produz efeitos a partir da data da publicação no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Maio de 2003. � O Vereador, com competência delegada na
área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos servi-
ços do Município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000103340

Aviso n.º 124/2003/DRH

Concurso externo de ingresso para o provimento de um
lugar vago da categoria de técnico profissional de
2.ª classe da carreira de desenhador de especialidade
de construção civil.

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 7.º, alínea a), 9.º,
alínea a), 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, torna-se público que, autorizado pelo despacho n.º 129/2003/
DRH, do vereador da área de gestão de recursos humanos, de 14 de
Abril de 2003, no uso da competência que lhe foi delegada pelo pre-
sidente da Câmara (despacho de delegação n.º 85/2002/GAP, de 28 de
Outubro de 2002), se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a
contar da data de publicação do respectivo aviso no Diário da Re-
pública, concurso externo de ingresso com vista ao provimento de
um lugar vago no quadro de pessoal da categoria de técnico profis-
sional de 2.ª classe da carreira de desenhador de especialidade de
construção civil, e nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro), no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, no Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e no Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusivamen-
te o provimento do lugar indicado, esgotando-se com o preenchi-
mento do mesmo, conforme o previsto nos artigos 7.º, alínea a), e
10.º, n.º 4, ambos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � Remuneração base � corresponde ao escalão 1, índice 192,
constante do anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

4 � Local de trabalho � área do município de Setúbal.
As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamen-

te vigentes para os funcionários da administração local.
5 � Conteúdo funcional � funções a desempenhar (descrição de

funções): efectua tarefas, de carácter técnico, de estudo e concep-
ção de projectos, tendo em atenção a constituição geológica dos ter-
renos e o comportamento dos solos; elabora desenhos e trabalhos
de pormenorização em projectos de construção civil ou de arquitec-
tura, ou desenhos cartográficos de espaços exteriores, dedicados ou
não à construção civil, e zonas verdes, e, bem assim, de planos de
enquadramento urbano-paisagístico, ou executa a ampliação ou re-
dução de desenhos; efectua o cálculo de dimensões, superfícies, vo-
lumes e outros factores não especificados.

6 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) �
de entre indivíduos habilitados com adequado curso tecnológico, curso
das escolas profissionais, curso das escolas especializadas do ensino
artístico, curso que confira certificado de qualificação profissional
de nível III, ou curso equiparado, nos termos do disposto no arti-
go 6.º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7 � Requisitos gerais para admissão a concurso � os exigidos e
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

quando obrigatória;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício de funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

1.ª fase � avaliação curricular (com carácter eliminatório);
2.ª fase � prova de conhecimentos gerais e específicos (com

carácter eliminatório);
3.ª fase � entrevista profissional de selecção
4.ª fase � exame médico.

A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profissionais
do candidato nas áreas para que o concurso é aberto com base na
análise do respectivo currículo profissional, em que serão considera-
dos e ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguin-
tes factores:

a) Habilitação académica (HA):

Habilitação mínima exigível � 12 valores;
Habilitação acima do mínimo exigível � 14 valores;

b) Formação profissional (FP) � em que se ponderarão as
acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em
especial as relacionadas com as áreas funcionais dos lugares
postos a concurso, até um máximo de 20 valores:

Sem formação profissional � 8 valores;
Até 30 horas � 10 valores;
» 30 « = 60 horas � 14 valores;
» 60 « = 90 horas � 16 valores;
» 90 horas � 20 valores.

Nota. � Um dia de formação será equivalente a
sete horas;

c) Experiência profissional (EP) � em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções idênticas ao cargo a pro-
ver, com avaliação da sua natureza e duração, até um má-
ximo de 20 valores:

Experiência profissional superior a três anos � 20 va-
lores;

Experiência profissional de dois a três anos � 18 valo-
res;

Experiência profissional de um a dois anos � 15 valo-
res;

Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Sem experiência � 8 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída com base numa esca-
la de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham
nesta fase classificação inferior a 9,50 valores.

AC =
 1HL + 2EP + 1FP

4

Prova de conhecimentos (PC) � os candidatos, nos termos do
disposto anteriormente, serão sujeitos a uma prova escrita de co-
nhecimentos gerais e específicos (PC), com carácter eliminatório,
que será classificada numa escala de 0 a 20 valores, sendo elimina-
dos os candidatos que obtenham nesta fase classificação inferior a
9,5 valores, a qual terá a duração máxima de noventa minutos.

A prova de conhecimentos gerais incidirá sobre os seguintes as-
suntos:

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 Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio:

Direito a férias; faltas justificadas; tipos de licenças (arti-
gos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 13.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º, 66.º e
72.º);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro:

Responsabilidade e infracção disciplinar; deveres gerais;
escala, caracterização e efeitos das penas; factos a que
são aplicáveis as diferentes penas (artigos 2.º, 3.º, 11.º,
12.º, 13.º e 22.º a 27.º);

Deontologia do serviço público,
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A prova de conhecimentos específicos incidirá sobre os seguintes
assuntos:

Noções de desenho técnico;
Métodos de representação � projecção e normalização;
Desenho de plantas, alçados, cortes e pormenores e perspecti-

vas;
Utilização de meios informáticos na execução de desenhos e

uso de software adequado;
Noções sobre materiais de processos de construção;
Interpretação e desenho de um projecto de construção civil;
Cálculo de áreas e uso de escalas gráficas;
Conhecimento de tipo de materiais, suas características e resis-

tência dos materiais;
Interpretação de cartas;
Conhecimento de topografia e metrologia;
Conhecimento de saneamento básico e elementos de urba-

nismo.

Entrevista profissional de selecção (EPS) � os candidatos apro-
vados na sequência da aplicação dos métodos anteriormente defini-
dos serão convocados para uma entrevista profissional de selecção,
a qual terá a duração máxima de quinze minutos e visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção serão ponderados os seguin-
tes factores:

a) Interesse e motivação profissionais;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Sentido de organização e capacidade de inovação;
d) Capacidade de relacionamento;
e) Conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às funções.

A entrevista profissional de selecção será classificada de 0 a 20 va-
lores, sendo cada factor avaliado da seguinte forma:

Revelou uma opção
nada consciente na
obtenção de um em-
prego.

Demonstrou grande di-
ficuldade de expres-
são e comunicação.

À questão apresentada
demonstrou muito
pouco sentido de or-
ganização ou capa-
cidade de inovação.

À questão apresentada
revelou muito pouca
capacidade de relaci-
onamento.

Manifestou possuir
muito poucos co-
nhecimentos sobre
os problemas e tare-
fas.

Factores de apreciação 4 3 2 1 0

Interesse e motiva-
ção profissionais.

Capacidade de expres-
são e comunicação.

Sentido de organiza-
ção e capacidade de
inovação.

Capacidade de relacio-
namento.

Conhecimento dos
problemas e tarefas
inerentes às fun-
ções a exercer.

Revelou uma opção
consciente na obten-
ção de um emprego
correspondente ao
lugar a que se candi-
datou.

Demonstrou uma apre-
ciável facilidade de
expressão e comuni-
cação.

À questão apresentada
demonstrou um apre-
ciável sentido de or-
ganização ou capaci-
dade de inovação.

À questão apresentada
revelou uma apreci-
ável capacidade de
relacionamento.

Manifestou possuir um
conhecimento bas-
tante completo dos
problemas e tarefas.

Revelou uma opção
consciente na obten-
ção de um emprego.

Demonstrou uma ra-
zoável facilidade de
expressão e comuni-
cação.

À questão apresentada
demonstrou um sen-
tido de organização
razoável ou capaci-
dade de inovação.

À questão apresentada
revelou uma razoá-
vel capacidade de re-
lacionamento.

Manifestou um conhe-
cimento razoável
sobre os problemas e
tarefas.

Revelou uma opção
pouco consciente na
obtenção de um em-
prego.

Demonstrou alguma
facilidade de expres-
são e comunicação.

À questão apresentada
demonstrou algum
sentido de organiza-
ção ou capacidade de
inovação.

À questão apresentada
revelou alguma ca-
pacidade de relacio-
namento.

Manifestou possuir al-
guns conhecimentos
sobre os problemas e
tarefas.

Não revelou qualquer
opção na obtenção
de um emprego.

Não demonstrou qual-
quer capacidade de
expressão e comu-
nicação.

À questão apresenta-
da não demonstrou
qualquer sentido de
organização ou ca-
pacidade de inova-
ção.

À questão apresentada
revelou uma total in-
capacidade de relaci-
onamento.

Manifestou falta de
quaisquer conheci-
mentos sobre os
problemas e tarefas
inerentes ao conteú-
do funcional do car-
go a prover.

Exame médico de selecção � os candidatos a prover serão sub-
metidos a exame médico, sendo classificados de Apto ou Não apto.
Os candidatos classificados como Não aptos serão eliminados.

Classificação final � O ordenamento final dos candidatos será
expresso na escala de 0 a 20 valores e resultará da seguinte média
aritmética:

CF =
 AC + 2PC + EPS

4

sendo:

PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular;
CF = classificação final.

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

Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis de
avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente concurso,
bem como os sistemas de classificação final e fórmulas classificati-
vas, constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas faculta-
das aos candidatos sempre que o solicitarem.

9 � Constituição do júri:

Presidente � Manuel Mariano Martins Guerreiro, chefe da
Divisão de Habitação, do Departamento de Habitação e
Urbanismo.

Vogais efectivos:

Maria José de Sousa Sardinha Fernandes, arquitecta princi-
pal, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

João Abel Dias Carapeto, desenhador de especialidade de
construção civil especialista principal.

Vogais suplentes:

Armando Nunes Martins, engenheiro civil de 1.ª classe.
Manuel Joaquim Merouço Dias, desenhador de especialida-

de de construção civil especialista principal.

10 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na
Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, ao cuidado do Departamento
de Recursos Humanos (DRH), podendo ser remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para o Apartado 80, 2901 Setúbal Codex,
ou entregue pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos,
sito na Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obriga-
toriamente:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade,
nacionalidade, data de nascimento, número, local e data de
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emissão do bilhete de identidade, morada, código postal e
telefone, se o houver;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
c) Identificação do concurso, mediante identificação do Diá-

rio da República onde se encontra publicitado o aviso de
abertura, e respectiva categoria a que concorre;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal. Estes documentos só serão tidos em consideração
se devidamente comprovados.

11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamen-
te acompanhados dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da instituição de ensino e respectiva classificação
final de curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número fiscal de contribuinte;
d) Curriculum vitae;
e) Documentos comprovativos da experiência e da formação

profissional.

11.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos exigidos no número anterior determina a exclusão do con-
curso, assistindo ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
elementos comprovativos das suas declarações.

11.4 � É dispensada nesta fase a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7, desde que
os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alí-
neas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada uma daquelas condições. Os
funcionários já ao serviço desta Câmara Municipal ficam também
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos gerais para admissão a concurso desde que declarem na res-
pectiva candidatura que os mesmos constam do respectivo processo
individual de cadastro.

11.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-

ção, a Administração pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

14 de Abril de 2003. � O Vereador com competência delegada
para a Gestão dos Recursos Humanos, Manuel Pisco Lopes.

3000103332

Aviso n.º 11/DHU/2003

Pedido de licença de loteamento industrial

José Manuel Aranha Figueiredo, vereador da Câmara Municipal de
Setúbal:

Faço público que, no uso de competência delegada pelo presiden-
te da Câmara, de acordo com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, é aberto um período de discussão pública sobre a pro-
posta de pedido de licença de loteamento industrial do prédio rústi-
co situado no Parque Industrial Sapec Bay, da freguesia do Sado, des-
te concelho.

O período de discussão inicia-se no 8.º dia útil após a publicação
deste aviso no Diário da República e decorrerá nos 15 dias úteis
subsequentes.

A proposta para consulta estará patente na Divisão de Apoio
Administrativo do Departamento de Habitação e Urbanismo desta
Câmara, na Rua de Acácio Barradas, 27, Edifício Sado, rés-do-chão,
em Setúbal.

Todos os interessados poderão apresentar, dentro do prazo antes
referido, as suas reclamações, observações ou sugestões.

9 de Maio de 2003. � O Vereador, com competência delegada na
Área de Habitação e Urbanismo, José Manuel Aranha Figueiredo.

3000103329

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de três
estagiários da carreira técnica (gestão autárquica)

António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Munici-
pal de Torres Novas:

Faz-se público que, de conformidade com o seu despacho datado
de 16 de Abril de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para admissão de três estagiári-
os da carreira técnica (gestão autárquica).

1 � O concurso é válido para as vagas postas a concurso.
2 � A selecção dos candidatos será feita através de prova de

conhecimentos, avaliação curricular e entrevista.
2.1 � A classificação final (CF) será resultante da seguinte fór-

mula, atribuindo-se a cada uma das provas 0 a 20 valores:

CF =
 PC + AV + EPS

3
sendo:

PC = prova de conhecimentos (escrita), que visa avaliar o
nível de conhecimentos dos candidatos exigíveis e adequa-
dos ao exercício da função e tem carácter eliminatório,
que incidirá sobre a seguinte matéria: Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
22 de Fevereiro;

AV = avaliação curricular, tem por objectivo avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, sendo considerados e pondera-
dos os seguintes factores:

a) Habilitações literárias de base;
b) Formação profissional relacionada com a área funcio-

nal do lugar posto a concurso;
c) Experiência profissional.

Cada factor será pontuado de 0 a 20 valores.

EPS = entrevista � terá por objecto determinar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, ponderando os seguin-
tes factores:

A � adaptação à função desempenhada;
B � sentido de responsabilidade;
C � conhecimentos e aperfeiçoamento profissional rela-

cionados com as exigências da função;
D � espírito de iniciativa.

Cada factor é valorado de 1 a 5, num total de 20 va-
lores, sendo a classificação da entrevista o resulta-
do da aplicação da seguinte fórmula:

EN = A + B + C + D

3 � O júri do concurso, que será simultaneamente o júri de está-
gio, terá a seguinte constituição:

Presidente � Pedro Paulo Ramos Ferreira, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Isabel Maria Gonçalves Ribeiro, directora do Departamento
Administrativo e Financeiro.

Manuel Augusto Vicente Santos, chefe da Divisão dos Ser-
viços Jurídico-Administrativos.

Vogais suplentes:

José Manuel Pereira Fanha, chefe da Divisão de Recursos
Humanos.

Maria Celeste Oliveira Henrique, chefe da Divisão de Gestão
Financeira.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

4 � O concurso é aberto nos termos 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, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Ou-
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tubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redac-
ção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e De-
creto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com a redacção introduzida pelo
Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indiví-
duos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação dos re-
querimentos, reúnam as seguintes condições:

5.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5.2 � Requisitos especiais � os previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, repu-
blicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5.3 � Habilitações literárias � curso técnico de gestão autárqui-
ca (bacharelato).

6 � Do requerimento de candidatura, a dirigir ao presidente da
Câmara Municipal de Torres Novas, deverão constar os seguintes
elementos de identificação: nome, estado civil, profissão, naturali-
dade e residência, data de nascimento, filiação, habilitações literári-
as, número e data do bilhete de identidade e arquivo de identificação
que o emitiu e o número fiscal de contribuinte, concurso a que se
candidata, com indicação do número e data do Diário da República
onde se encontra publicado este aviso, declaração, sob compromisso
de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que se en-
contra relativamente aos requisitos gerais de candidatura menciona-
dos no n.º 5.1.

6.1 � Deverá ainda mencionar a experiência profissional do can-
didato, podendo também ser apresentados quaisquer outros elemen-
tos que os candidatos entendam poder ser relevantes na apreciação
do seu mérito ou vir a constituir motivo de preferência legal.

7 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão publicadas no Diário da República,
3.ª série, afixadas no átrio desta Câmara ou através de notificação
dos candidatos por ofício registado, conforme as situações previstas
nos artigos 34.º e 40.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.

8 � O local de trabalho será o Departamento Administrativo e
Financeiro e a remuneração a auferir corresponde ao vencimento
ilíquido de 676,52 euros, equivalente ao escalão 1, índice 218, fixa-
dos nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente
vigentes para os funcionários da Administração Pública.

9 � As descrições das funções correspondentes ao lugar a pro-
ver são constantes no mapa I do Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho.

10 � Regime de estágio:
10.1 � O estágio tem carácter probatório e poderá, em princí-

pio, integrar a frequência de acções ou cursos de formação directa-
mente relacionados com as funções a exercer.

10.2 � A frequência de estágio será feita em regime de contrato
além do quadro (contrato administrativo de provimento), no caso
de indivíduos não vinculados à função pública, e em regime de requi-
sição nos restantes casos, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

10.3 � O estágio tem a duração de um ano, findo o qual os esta-
giários serão providos no lugar de técnico de 2.ª classe se obtiverem
a classificação final não inferior a Bom (14 valores) e obedecerá às
regras constantes no Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

11 � Quota de emprego � nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, é garantida a reserva de
um lugar para candidatos com deficiência. Os candidatos devem de-
clarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o
respectivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de
comunicação/expressão a utilizar no processo de selecção, nos ter-
mos dos artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

12 � Para constar se publica este aviso, que também vai ser di-
vulgado em órgão de comunicação social e afixado nos locais de estilo
dos Paços do Município.

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

28 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000218284

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 9 de Maio do corren-
te ano, e ao abrigo do disposto nos artigos 2.º, alínea e), 3.º e 5.º,
n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
reclassifiquei os funcionários:

Américo José Fonseca, operário semiqualificado � operário
(cantoneiro), escalão 1, índice 134, como operário qualifica-
do � operário (pedreiro), escalão 1, índice 139.

Maria Isabel Marques Oliveira Leite, auxiliar de serviços gerais,
escalão 1, índice 125, como auxiliar administrativa, escalão 1,
índice 125.

Estas nomeações são definitivas.
(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

12 de Maio de 2003. � O Vereador, com competências delega-
das, António Alberto Almeida de Matos Gomes. 3000102993

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO

Aviso

Nomeação de um sonoplasta

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara exarado a 23 de Maio de 2003, foi no-
meado para o lugar de sonoplasta o seguinte candidato, aprovado no
concurso externo de ingresso aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 41, de 18 de Fevereiro de 2003:

Nuno José Baião Canelas.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, contados da
data de publicação deste aviso no Diário da República.

[Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto, alterada pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.]

23 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Estêvão Manuel
Machado Pereira. 3000103314

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da presente
publicação no Diário da República, os concursos internos de acesso
geral para provimento dos seguintes lugares:

Grupo de pessoal superior:

Concurso I � três lugares de técnico superior assessor (ju-
rista).

Grupo de pessoal técnico-profissional:

Concurso II � um lugar de técnico profissional principal.

Grupo de pessoal operário:

Concurso III � um lugar de encarregado;
Concurso IV � um lugar de carpinteiro principal.

1 � Os presentes concursos regem-se pelo disposto no Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decretos-Leis n.os 404-A/98, de
18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 � Prazo de validade:

Concursos I, II e III � são válidos exclusivamente para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento;

Concurso IV � é válido para a vaga posta a concurso e para as
que vierem a ocorrer no prazo de três meses a contar da data
da publicação da lista de classificação final.

3 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao
escalão e índice das respectivas categorias, estabelecido no Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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4 � São requisitos gerais de admissão os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5 � São requisitos especiais:

Concurso I � reunir as condições previstas na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, serem técnicos superiores principais com, pelo
menos, três anos de serviço, classificados de Muito bom, ou
cinco anos, classificados de Bom;

Concurso II � reunir as condições previstas na alínea c) do
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, conjugado com o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro;

Concurso III � reunir as condições previstas do n.º 2 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio;

Concurso IV � reunir as condições previstas no n.º 2 do artigo 14.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, conjugado com
o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Local de trabalho � o circunscrito à área do concelho de
Vila do Conde.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento,
dirigido ao presidente da Câmara, solicitando a admissão ao con-
curso, do qual deverá constar o nome, estado civil, residência, tele-
fone, número e data de emissão do bilhete de identidade, serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte, habilitações li-
terárias e profissionais, podendo ser entregue pessoalmente ou re-
metido pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Muni-
cipal de Vila do Conde, Divisão de Recursos Humanos, Rua da Igreja,
4480-754 Vila do Conde, até ao termo do prazo estipulado no pre-
sente aviso.

8 � Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte do-
cumentação:

a) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida,
comprovando a posse das habilitações literárias;

b) Declaração, passada pelo serviço a que o candidato se en-
contra vinculado, da qual constem a existência e a natureza
do vínculo, a antiguidade na categoria, na carreira e na fun-
ção pública e as classificações de serviço;

c) Curriculum vitae, onde constem elementos sobre as habili-
tações académicas, formação profissional, actividades de-
senvolvidas, bem como acções de formação frequentadas
(Concursos I e II);

d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere pas-
síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de consti-
tuir motivo de preferência legal.

9 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Vila do Conde ficam dispensados de apresentar os do-
cumentos que constem dos seus processos individuais.

10 � Métodos de selecção:

Concurso I:

Avaliação curricular � será efectuada mediante concurso
de provas públicas e consistirá na apreciação e discussão
do currículo profissional de cada candidato.

Concurso II:

Avaliação curricular � serão considerados e ponderados,
de acordo com as exigências da função: a habilitação
académica de base, a formação profissional e a experi-
ência profissional;

Entrevista profissional � terá por objectivo determinar e
avaliar, numa relação interpessoal e objectiva, as apti-
dões profissionais dos candidatos.

Concurso III:

Prova prática de conhecimentos � visa avaliar os níveis
de conhecimentos dos candidatos exigíveis e adequados
ao exercício de determinada função;

Entrevista profissional � terá por objectivo determinar e
avaliar, numa relação interpessoal e objectiva, as apti-
dões profissionais dos candidatos.

Concurso IV:

Prova prática de conhecimentos específicos, com duração
aproximada de sessenta minutos � consistirá na execu-

ção de um determinado trabalho, relacionado com o
conteúdo do lugar a prover;

Entrevista profissional � terá por objectivo determinar e
avaliar, numa relação interpessoal e objectiva, as apti-
dões profissionais dos candidatos.

Os critérios de apreciação e ponderação do método de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam das actas de reuniões do júri de con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos se solicitadas.

11 � As provas serão realizadas em data, hora e local a indicar
oportunamente aos candidatos.

12 � Composição e constituição dos elementos do júri dos con-
cursos:

Concursos I, II, III e IV:

Presidente � Dr. Abel Maia, vereador, que será substituído
pelo 1.º vogal efectivo nas suas faltas e impedimentos.

Concurso I:

Vogais efectivos:

Dr. Nuno Castro, director de departamento.
Dr.ª Manuela Lima, jurista assessora.

Vogais suplentes:

José Manuel Laranja, vereador.
Dr.ª Elisa Ferraz, vereadora.

Concurso II:

Vogais efectivos:

Engenheiro António Caetano, vereador.
Engenheira Olinda Carqueja, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Dr. Nuno Castro, director de departamento.
Dr.ª Manuela Lima, jurista assessora.

Concurso III:

Vogais efectivos:

José Manuel Laranja, vereador.
Arquitecta Fernanda Órfão, arquitecta paisagista prin-

cipal.

Vogais suplentes:

Dr. Nuno Castro, director de departamento.
Dr.ª Manuela Lima, jurista assessora.

Concurso IV:

Vogais efectivos:

Engenheiro Paulo Carvalho, chefe de divisão.
Dr. Nuno Castro, director de departamento.

Vogais suplentes:

José Manuel Laranja, vereador.
Dr.ª Manuela Lima, jurista assessora.

13 � Os candidatos admitidos aos concursos serão notificados nos
termos do artigo 35.º e os excluídos nos termos do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A lista de classificação final será notifi-
cada aos candidatos nos termos do artigo 40.º do citado diploma.

16 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
1000216484

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 8, 9 e 15 de Abril, respectivamente, se encontram abertos, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da presente publica-
ção no Diário da República, os concursos externos gerais de in-
gresso para provimento dos seguintes lugares:

Grupo de pessoal técnico superior:

Concurso I � um lugar de técnico superior de 2.ª classe
(estagiário) � médico veterinário.
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Concurso II � um lugar de arqueólogo de 2.ª classe (esta-
giário).

Grupo de pessoal técnico-profissional:

Concurso III � um lugar de técnico profissional de 2.ª clas-
se (área de conservação e manutenção de estações ar-
queológicas).

1 � Legislação � regem-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, Decreto Regulamentar n.º 28/97, de 21 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

2 � Prazo de validade:

Concursos I e II � são válidos para os lugares postos a con-
curso e caducam com o respectivo preenchimento;

Concurso III � é válido para a vaga posta a concurso e para as
que vierem a ocorrer no prazo de três meses a contar da data
da publicação da lista de classificação final.

3 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao
escalão e índice das respectivas categorias, estabelecido no Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � São requisitos gerais de admissão os constantes do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5 � São requisitos especiais:

Concurso I � possuir licenciatura em Medicina Veterinária;
Concurso II � reunir as condições previstas no n.º 1 do ar-

tigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho,
conjugado com os Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de De-
zembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Concurso III � de entre indivíduos habilitados com curso pro-
fissional de técnicas de conservação e manutenção de esta-
ções arqueológicas.

6 � Local de trabalho � o circunscrito à área do concelho de
Vila do Conde.

7 � Conteúdo funcional:

Concurso I � o constante do Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de
Maio;

Concurso II � o constante no Decreto Regulamentar n.º 28/
97, de 21 de Julho;

Concurso III � o inerente às funções a prover.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento, di-
rigido ao presidente da Câmara, solicitando a admissão ao concurso, do
qual deverá constar o nome, estado civil, residência, telefone, número
e data de emissão do bilhete de identidade, serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte, habilitações literárias e profissionais,
podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para a Câmara Municipal de Vila do Conde, Divisão de
Recursos Humanos, Rua da Igreja, 4480-754 Vila do Conde, até ao ter-
mo do prazo estipulado no presente aviso.

9 � Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte do-
cumentação:

a) Documento autêntico, autenticado ou fotocópia conferida,
comprovando a posse das habilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Curriculum vitae, onde constem elementos sobre as habili-

tações académicas, formação profissional, actividades de-
senvolvidas, bem como acções de formação frequentadas;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere pas-
síveis de influir na apreciação do seu mérito ou de consti-
tuir motivo de preferência legal.

10 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com grau
de incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 % devem de-
clarar, no requerimento, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como indicar as
respectivas capacidades de comunicação e expressão, sendo dispen-
sada a apresentação imediata de documento comprovativo.

11 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
mediante a aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Concurso I:

Prova escrita de conhecimentos, avaliação curricular e
entrevista profissional;

Prova escrita de conhecimentos geral, pontuada de 0 a
20 valores, com duração de sessenta minutos, e versará
sobre a seguinte matéria:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto
Disciplinar dos Funcionários Públicos;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas
alterações � Regime de Férias, Faltas e Licenças;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Fevereiro, rectificada pela
Declaração n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro � esta-
belece o quadro de competências, regime jurídico
de funcionamento dos órgãos dos municípios e fre-
guesias;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro � Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

Avaliação curricular � terá em ponderação as caracterís-
ticas de formação académica, experiência profissional e
formação profissional relacionada com as funções a
prover;

Entrevista profissional � visa avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões pessoais e profissionais dos candidatos.

Concurso II:

Prova escrita de conhecimentos, avaliação curricular e
entrevista profissional;

Prova escrita de conhecimentos � será pontuada de 0 a
20 valores, com duração de uma hora e trinta minutos,
e versará sobre a seguinte bibliografia:

Watkinson, David; Neal, Virginia � First Aid for
Finds � RESCUE/UKIC Archaeology Section,
Londres, 2001;

Freitas, Eugénio de Andrade da Cunha, Vila do Con-
de.2. História e Património, ed. Câmara Municipal
de Vila do Conde, Vila do Conde, 2001;

Pinto, Paulo C., Raizes de Vila do Conde � APPA-
-VC;

Reis, A. Carmo, Nova História de Vila do Conde, ed.
Câmara Municipal de Vila do Conde, 1999;

Bahn, Paul: Arqueologia � Uma breve introdução,
Trajectos, Gradiva, 1997;

Baptista, António Martinho; Jorge, Vítor Oliveira e
Susana Oliveira; Silva, Eduardo Jorge Lopes da, As
Momoas do Alto da Portela do Pau, Castro
Laboreiro, Melgaço, SPAE, 1997;

Barker, Philip, Techniques of Archaeological
Excavation, (3.ª ed.), B. T. Batsford, Ltd., London,
1993;

Childe, V. Gordon, Introdução à Arqueologia, (2.ª ed.),
Colecção Saber � Publicações Europa-América,
1997;

McIntosh, Jane, The Practical Archaeologist � How
we know what we know about the past, Facts On
File Publications, Oxford, England, 1986;

Renfrew, Colinm, e Bahn, Paul, Arqueologia: Teorias,
Métodos e Práticas, (2.ª ed.), Ediciones AKAL, S. A.,
1998;

Binks, Gillian, John Dyke and Philip Dagnall (1988),
Visitors Welcome, London, English Heritage.

Avaliação curricular � terá em ponderação as características
de formação académica, experiência profissional, nomea-
damente no âmbito das autarquias locais, e a formação
profissional relacionada com as funções a prover.

Entrevista profissional � visa avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos.

Concurso III:

Prova escrita de conhecimentos, avaliação curricular e
entrevista profissional;

Prova escrita de conhecimentos � será pontuada de 0 a
20 valores, com duração de uma hora e trinta minutos,
e versará sobre a seguinte bibliografia:

Watkinson, David; Neal, Virginia � First Aid for
Finds � RESCUE/UKIC Archaeology Section,
Londres, 2001;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 3 de Junho de 200311 734

Freitas, Eugénio de Andrade da Cunha, Vila do Con-
de.2. História e Património, ed. Câmara Municipal
de Vila do Conde, Vila do Conde, 2001;

Pinto, Paulo C., Raizes de Vila do Conde � APPA-
-VC;

Reis, A. Carmo, Nova História de Vila do Conde, ed.
Câmara Municipal de Vila do Conde, 1999;

Bahn, Paul: Arqueologia � Uma breve introdução,
Trajectos, Gradiva, 1997.

Avaliação curricular � terá em ponderação as caracterís-
ticas de formação académica, experiência profissional,
nomeadamente no âmbito das autarquias locais, e a for-
mação profissional relacionada com as funções a pro-
ver;

Entrevista profissional � visa avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos.

Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de selecção
constam da acta de reunião do júri de concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos se solicitadas.

11.1 � Classificação final � para elaboração da lista classifica-
tiva será adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se não
aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 va-
lores, e a pontuação final dos concorrentes resultará da aplicação da
seguinte fórmula:

Concursos I, II e III:

CF =
 PEC + AC + 2EP

4

sendo:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EP = entrevista profissional.

11 � Composição e constituição dos elementos do júri dos con-
cursos:

Concursos I, II e III:

Presidente � Dr. Abel Maia, vereador, que será substituí-
do pelo 1.º vogal efectivo nas suas faltas e impedimen-
tos.

Concurso I:

Vogais efectivos:

José Manuel Laranja, vereador.
Dr.ª Manuela Lima, técnica superior assessora.

Vogais suplentes:

Dr.ª Elisa Ferraz, vereadora.
Dr. Nuno Castro, director de departamento.

Concursos II e III:

Vogais efectivos:

José Manuel Laranja, vereador.
Dr. Paulo Pinto, arqueólogo principal.

Vogais suplentes:

Dr.ª Elisa Ferraz, vereadora.
Dr.ª Manuela Lima, técnica superior assessora.

13 � Os candidatos admitidos aos concursos serão notificados nos
termos do artigo 35.º e os excluídos nos termos do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A lista de classificação final
será notificada aos candidatos nos termos do artigo 40.º do citado
diploma.

14 � 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
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

16 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
1000216483

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Edital n.º 74/2003

Demolição de barracas e limpeza de terreno nas traseiras
do lote H da Várzea do Brejo, Alverca do Ribatejo

Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha, presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira:

Faz saber que, nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e do n.º 1 do artigo 106.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e de acordo
com o despacho n.º 06/2002, de 9 de Janeiro, todos os proprietários
de barracas localizadas nas traseiras do lote H da Várzea do Brejo,
em Alverca do Ribatejo, deverão, no prazo de 30 dias úteis a contar
da data da publicação do presente edital, remover as referidas barra-
cas, limpar e desocupar o local.

O município de Vila Franca de Xira mandará demolir as barracas,
coercivamente, a expensas dos proprietários ou possuidores das
mesmas, que se mantiverem em situação ilegal para além do prazo
concedido.

Na impossibilidade de serem consultados todos os interessados,
tendo em conta que não foi possível identificá-los, os que queiram
pronunciar-se sobre a presente decisão deverão fazê-lo, por escrito,
em 15 dias úteis a contar da data da publicação do presente edital,
para o vereador Ramiro Matos, processo n.º 28/03 GENERI, do
DHU/DAHU, Rua de Joaquim Pedro Monteiro, 35 e 37, 2600 Vila
Franca de Xira.

Para constar se publica o presente edital na 3.ª série do Diário da
República, num jornal mais lido na área do concelho e nos locais do
costume.

E eu, Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do Departamen-
to de Administração Geral, o subscrevi.

10 de Março de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria da Luz
Gameiro Beja Ferreira Rosinha. 3000095479

Edital n.º 87/2003

Limpeza de terreno em frente ao bairro municipal
dos Avieiros de Alhandra

Maria da Luz Gameiro Beja Ferreira Rosinha, presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira:

Faz saber que, nos termos das alíneas f) do n.º 2 e b) do n.º 7 do
artigo 64.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, todos os inte-
ressados que possuam artes de pesca e outros materiais, colocados
em frente ao Bairro Municipal dos Avieiros de Alhandra, deverão,
no prazo de 45 dias úteis a contar da data da publicação do presente
edital, retirar os mesmos do local, deixando-o limpo e devoluto.

Neste local apenas será permitida a ocupação do espaço com
pequenas embarcações.

A signatária mandará retirar, coercivamente e a expensas dos
interessados, as artes de pesca e outros materiais que se mantiverem
em situação ilegal para além do prazo concedido.

Na impossibilidade de serem consultados todos os interessados,
tendo em conta que não foi possível identificá-los, os que queiram
pronunciar-se sobre a presente decisão deverão fazê-lo, por escrito,
em 15 dias úteis a contar da data da publicação do presente edital,
para a presidente da Câmara Municipal, Maria da Luz Rosinha, pro-
cesso n.º 35/99 GENERI/CM, do DHU/Gabinete Requalificar, Rua de
Manuel Afonso de Carvalho, 27, 2600 Vila Franca de Xira.

Para constar se afixa o presente edital nos Paços do Município,
na sede da Junta de Freguesia de Alhandra e se publica na 3.ª série do
Diário da República, num jornal de grande circulação nacional e
num jornal local.

E eu, Maria Paula Cordeiro Ascensão, directora do Departamen-
to de Administração Geral, o subscrevi.

17 de Março de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria da Luz
Gameiro Beja Ferreira Rosinha. 3000096218
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso n.º 83/2003

Concurso externo de ingresso para provimento de 17 lu-
gares de cantoneiro de limpeza, da carreira de pessoal
auxiliar.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
proferido em 24 de Abril de 2003, e na sequência do concurso aci-
ma referido, foram nomeados para os referidos lugares Alberto Silva
Sousa, Avelino Costa Cerqueira, Filipe Agostinho Martins Santos,
João Paulo Veloso Macedo, Joaquim Gomes Carvalho, Joaquim Manuel
Silva Faria, Jorge Teles Silva, José António Jesus Dias, José Carlos
Nogueira Ferreira, José Maria Cardoso Silva, Manuel Abreu Domin-
gues, Manuel Joaquim Couto Soares, Manuel Joaquim Gomes Mari-
nho, Manuel Joaquim Machado Araújo, Manuel Rogério Moreira
Santos, Óscar Elísio Araújo Ferreira e Paulo Renato Marques Pinto.

A referida nomeação surtirá efeitos nos 20 dias após a sua publi-
cação no Diário da República, 3.ª série.

28 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Armindo B. A.
Costa. 1000220954

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Abertura de concurso interno de acesso geral
para um lugar de pedreiro principal � 28/03

1 � Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho de
30 de Abril de 2003 do vereador da área administrativa e financeira,
por delegação de competências, está aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, concurso interno de acesso geral para um lugar de pedreiro
principal, do quadro do pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto
a concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Local de prestação de trabalho � o local de trabalho abran-
gerá a área do concelho de Vila Nova de Gaia.

4 � Serviço � aquele onde o funcionário está a exercer funções.
5 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-

sições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações da Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através de prova de conhecimentos prática.

A prova de conhecimentos prática será pontuada de 0 a 20 valo-
res e a ordenação final dos candidatos será a resultante da classifica-
ção obtida.

Programa de provas:

I � Prova prática, que terá a duração de duas horas:

Execução de viga de lintel com fundação para muro em
blocos.

7 � Formalização � o interessado deverá 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 nas-
cimento, 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 e 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.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais,
todavia, só serão tidas em consideração pelo júri se devidamente
comprovadas.

Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acompa-
nhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se

encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública e a classificação de serviço dos últimos três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas a), b) e c).

8 � 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, Avenida da
República, 4430 Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues dentro
do prazo os requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido expe-
dido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

9 � A relação de candidatos e lista de classificação serão afixa-
das, para consulta, na vitrina do corredor de acesso à Divisão Muni-
cipal de Gestão de Pessoal.

10 � Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a interpor
no prazo de oito dias úteis para o presidente desta Câmara Municipal,
de acordo com o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

11 � 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.

12 � O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � o director municipal de Administração Geral,
Dr. A. Carlos Sousa Pinto.

Vogais efectivos:

O director de Departamento Municipal de Vias Municipais,
engenheiro José Claro Costa, que substituirá o presiden-
te nas suas faltas e impedimentos, e a chefe de Divisão
Municipal de Gestão de Pessoal, Dr.ª Maria Alexandra
Vilar Pinheiro Pimenta Ribeiro.

Vogais suplentes:

O chefe de Divisão Municipal de Concepção e Construção
de Vias Municipais, engenheiro João Mauro Freitas Gou-
veia, e a chefe de Secção de Recrutamento e Selecção,
Maria da Conceição Mendes dos Santos Carvalho.

15 de Maio de 2003. � O Director Municipal de Administração
Geral, A. Carlos Sousa Pinto. 3000103049

Aviso

Directora municipal de obras e equipamentos
municipais

Torna-se público que foi nomeada, em comissão de serviço, por
três anos, para o cargo de directora municipal de obras e equipa-
mentos municipais, a inspectora de finanças principal, do quadro da
Inspecção-Geral de Finanças, a licenciada em Direito Manuela Fer-
nanda da Rocha Garrido, com base no despacho do presidente de
30 de Abril de 2003, que a seguir se transcreve:

Que foi publicado na 2.ª série do Diário da República de 7 de
Maio de 2002 o novo Regulamento dos Serviços Municipais da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, que prevê, na respectiva or-
gânica, a existência da Direcção Municipal de Obras e Equipamen-
tos Municipais;

Que, de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, aplicável à administração local nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o recruta-
mento para os cargos equiparados a director-geral, em que se inclui
o director municipal, pode ser feito, por escolha, de entre indiví-
duos licenciados vinculados à Administração Pública, que possuam
aptidão e experiência profissional adequada ao exercício das respec-
tivas funções;

Que a licenciada em direito Manuela Fernanda da Rocha Garrido,
inspectora de finanças principal do quadro de pessoal da Inspecção-
-Geral de Finanças, exerceu já funções de directora municipal de
planeamento e gestão financeira e de directora municipal de gestão
financeira e possui aptidão e experiência profissional, resultante da
posse de licenciatura e do provimento em categoria adequada e ain-
da dos seguintes elementos curriculares relevantes para a função:

1) Posse de licenciatura em Direito na área de Ciências Jurídi-
cas e especialização em Ciências Jurídico-Económicas;

2) Exercício de advocacia nas áreas laboral, cível e adminis-
trativa, bem como processos especiais de recuperação de
empresa e de falência;
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3) Desempenho de funções públicas desde 22 de Março de
1996 até Janeiro de 2001, como inspectora de finanças,
tendo realizado inspecções temáticas, inquéritos e auditoria
de sistemas a diversas autarquias locais, no âmbito da veri-
ficação patrimonial e financeira;

4) Desempenhou a função de directora municipal de planea-
mento e gestão financeira da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia, desde 15 de Janeiro de 2001 até Maio de
2002 e, desde essa data até hoje, de directora municipal de
gestão financeira, tendo acumulado esse cargo, durante al-
gum tempo, com o de directora municipal de obras e equi-
pamentos municipais;

Assim:
Considerando que se encontram preenchidos os requisitos referi-

dos na lei e tendo obtido autorização do inspector-geral de finanças
para o exercício em comissão de serviço, nesta autarquia, de cargo
dirigente, nomeio, em comissão de serviço, por três anos, nos ter-
mos do artigo 3.º e do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
conjugados com o artigo 1.º e com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, como directora municipal de
obras e equipamentos municipais, a licenciada em Direito Manuela
Fernanda da Rocha Garrido a inspectora de finanças principal, do
quadro da Inspecção-Geral de Finanças.

Nos termos do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, deve considerar-se a nomeação feita por ur-
gente conveniência de serviço.

5 de Maio de 2003. � O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000103052

Aviso

Cessação de comissão de serviço

Torna-se público que, por despacho do presidente desta Câmara
Municipal de 4 de Fevereiro de 2003, é cessada a comissão de servi-
ço do cargo de directora municipal de desenvolvimento e qualidade
de vida, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, aplicável à administração local pelo artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, a técnica superior
em psicologia clínica assessora do quadro de pessoal do Instituto de
Reinserção Social do Ministério da Justiça, Maria Teresa Seabra
Rosmaninho.

29 de Abril de 2003. � O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000103047

Aviso

Cessação de comissão de serviço

Torna-se público que, por despacho do presidente desta Câma-
ra Municipal de 26 de Março de 2003, é cessada a comissão de
serviço do cargo de chefe de Divisão Municipal de Prospecção e
Contratualização, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à administração local
pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, a
técnica superior jurista de 1.ª classe Maria da Conceição da Silva
Rodrigues.

29 de Abril de 2003. � O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000103062

Aviso

Cessação de comissão de serviço

Torna-se público que, por despacho do presidente desta Câmara
Municipal de 7 de Março de 2003, é cessada a comissão de serviço,
com efeito a partir de 31 de Março de 2003, o cargo de director
municipal de património, cultura e ciência, ocupado pelo Dr. Jorge
Alves da Silva, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à administração local pelo ar-
tigo 1.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

29 de Abril de 2003. � O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000103060

Aviso

Torna-se público que, por despacho de 12 de Maio de 2003 do
vereador, com delegação de competências, Dr. Jorge Queiroz, foi
elaborado contrato administrativo de provimento para frequência de
estágio, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, e da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, com Ana Sofia Pinto de Almeida e Bárbara Diana
Cardoso Camarinha de Oliveira, aprovadas no concurso de técnica
superior nutricionista estagiária.

12 de Maio de 2003. � O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000103055

Aviso

Nomeação em comissão de serviço

Torna-se público que, por despacho do presidente desta Câmara
Municipal de 30 de Abril de 2003, é nomeada, por urgente conve-
niência de serviço, com efeitos reportados à data do despacho, ao
abrigo do n.º 7 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, a
técnica superior de serviço social assessora Lurdes Conceição Perei-
ra Coutinho, para o cargo de chefe de Divisão Municipal de Com-
pras e Aprovisionamento, em regime de comissão de serviço por
um ano, nos termos do n.º 9 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, deixando assim de assegurar estas funções o
chefe de Divisão Municipal de Máquinas e Viaturas, o engenheiro
António Manuel Rocha dos Santos Silva.

5 de Maio de 2003. � O Director Municipal de Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

3000103053

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso

Concurso externo para admissão de dois estagiários com
vista ao provimento de um lugar de técnico superior de
2.ª classe a) e b) um lugar de técnico de 2.ª classe �
engenharia civil.

1 � Nos termos do que dispõe o Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, faz-se público que, de harmonia com o meu despa-
cho proferido em 13 de Março de 2003, no uso da competência
que me foi delegada por despacho do presidente datado de 7 de
Janeiro de 2002, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, se encontra aberto o concurso em epígrafe, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, pertencente ao grupo de pessoal téc-
nico superior e técnico.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, com a redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 248/85, de
15 de Julho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, e Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro.

3 � Validade � o concurso é válido para os lugares postos a
concurso e caduca com o preenchimento.

4 � Local de trabalho � será na área do município de Viseu.
5 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar para:

Concurso da alínea a) � as constantes do Despacho n.º 10 688/
99, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 31 de
Maio;

Concurso da alínea b) � as constantes do Despacho n.º 20 159/
2001, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 25 de
Setembro.

6 � Remuneração mensal � será fixada nos termos do sistema
retributivo da função pública para as categorias, conforme o previs-
to no anexo I I do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
escalão 1, índice 315, 977,54 euros � para o concurso da alínea a);
escalão 1, índice 218, 676,52 euros � para o concurso da alínea b).
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7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Requisitos especiais:

Para o concurso da alínea a) � alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro � posse
de licenciatura em Engenharia Civil;

Para o concurso da alínea b) � alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro � posse
de curso superior que não confira grau de licenciatura em
Engenharia Civil.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamen-
te, em requerimento-tipo, que poderá ser obtido na Repartição de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal, podendo este ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, através de carta
registada com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado e endereçado à Câmara Municipal de Viseu, Praça da Re-
pública, 3514-501 Viseu, dele devendo constar os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data de
emissão, validade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, número de tele-
fone, código postal e localidade;

b) Concurso a que se candidata, com indicação da série, nú-
mero e data do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
como relevantes para a apreciação do seu mérito, os quais
só serão tidos em conta se devidamente comprovados.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos dos seguintes documentos:

a) Certificado comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Curriculum vitae detalhado, devidamente comprovado, da-

tado e assinado.

10 � É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, desde que os candidatos declarem, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação em que se encontram rela-
tivamente a cada uma delas.

11 � Métodos de selecção � para ambos os concursos o método
de selecção a utilizar é constituído por prova de conhecimentos,
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

11.1 � Prova de conhecimentos (PC), que constará de uma pro-
va escrita de conhecimentos gerais e específicos, com duração de
noventa minutos. Será pontuada de 0 a 20 valores e terá carácter
eliminatório, considerando-se excluídos os candidatos que obtiverem
classificação inferior a 9,5 valores.

Para além das matérias previstas no currículo escolar correspon-
dente às habilitações exigidas para o exercício da função, incluirá
ainda os seguintes temas e respectiva legislação:

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas � Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e as suas alterações: Lei n.º 163/
99, de 14 de Setembro, e Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de
Julho;

Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, que aprova os mo-
delos dos programas de concurso e os cadernos de encargos
para concursos de empreitadas de obras públicas e respectiva
rectificação, Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro;

Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho � categorias e subcatego-
rias de certificados de empreiteiros de obras públicas;

Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e Contrata-
ção Pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e
serviços � Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

Princípios Gerais de Promoção da Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho � Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho, alte-
rado pela Lei n.º 113/99, de 3 de Agosto;

Planos Municipais de Ordenamento do Território � Decreto-
-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 211/92, de 8 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 155/97, de
24 de Junho, e revogado pelos Decretos-Leis n.os 151/95, de
24 de Junho, e 380/99, de 22 de Setembro;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, e alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 157/2001,
de 11 de Maio, e 70-A/2000, de 5 de Maio, e Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Deontologia do serviço público � Carta ética � Dez princípi-
os éticos da Administração Pública, aprovada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de Março.

11.2 � Avaliação curricular (AC), classificada de 0 a 20 valores,
visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos na área para a
qual é aberto o concurso, com base na análise do respectivo currícu-
lo profissional, sendo obrigatoriamente considerados e ponderados,
de acordo com as exigências da função, os seguintes factores:

a) Habilitação académica (HA) � onde se ponderará a titula-
ridade do grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

b) Formação profissional (FP) � onde se ponderam as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional, relacio-
nadas com as áreas funcionais dos lugares postos a concurso;

c) Experiência profissional (EP) � onde se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para a qual
é aberto concurso.

11.3 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � também
pontuada de 0 a 20 valores e que avaliará, numa relação interpes-
soal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, sendo ponderados os seguintes parâmetros:

a) Interesse e motivação profissionais;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Sentido de organização e capacidade de inovação;
d) Capacidade de relacionamento;
e) Conhecimentos dos problemas e tarefas inerentes às fun-

ções a exercer.

12 � Classificação final (CF) � a classificação final correspon-
derá aos resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção a
que se refere o aviso do presente concurso, ponderados de 0 a 20 va-
lores, sendo a fórmula classificativa a seguinte:

CF =
 4PC + 3AC + 3EPS

10
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13 � 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,
constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.

14 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defici-
ência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal, desde que devidamente
comprovada, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

14.1 � Os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata de documento comprovativo. Devem, ainda, mencio-
nar as respectivas capacidades de expressão/comunicação, com vista
ao cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do referido De-
creto-Lei n.º 29/2001.

15 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 � A publicitação da relação de candidatos e da lista de classi-

ficação final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e mediante afixação no
expositor junto à Repartição de Recursos Humanos da Câmara Mu-
nicipal de Viseu.

17 � Em ambos os concursos o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vice-presidente, Dr. Joaquim Américo Correia
Nunes.

Vogais efectivos:

Engenheiro José dos Santos Simões, director de departa-
mento, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
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Engenheiro Henrique Custódio de Oliveira Domingos, chefe
de divisão.

Vogais suplentes:

Engenheira Paula Cristina dos Santos Aires Faro de Mo-
rais Gomes, chefe de divisão.

Engenheiro António Agostinho Alves Bento, chefe de di-
visão.

18 � Regime de estágio � os estágios obedecem ao disposto no
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

19 � Findo o período de estágio, o(a) candidato(a) será
classificado(a) pelo mesmo júri do presente concurso, podendo ser
alterado por motivos ponderosos e devidamente justificados.

20 � Na avaliação e classificação final de estágio serão tidos em
conta os seguintes factores:

20.1 � Relatório de estágio;
20.2 � Classificação de serviço obtida durante o período de está-

gio, atribuída nos termos do Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de
1 de Junho.

21 � O relatório e a classificação de serviço deverão estar à dis-
posição do júri até ao 15.º dia após o fim do estágio, que terá a
duração de um ano.

22 � A classificação final do estágio resultará da média aritmé-
tica dos factores avaliados, numa escala de 0 a 20 valores.

23 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

15 de Abril de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, António Botelho Pinto. 3000102996

JUNTA DE FREGUESIA DE BODIOSA

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
20 de Março de 2003, no uso da minha competência própria do
presidente da Junta datado de 6 de Abril de 2003, nos termos do que
dispõe o n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e de harmonia com
o preceituado no n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, nomeei para provimento de um lugar de covei-
ro o candidato aprovado no respectivo concurso António Correia
Marques. (Não carece do visto do Tribunal de Contas.)

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, o candidato dispõe de 20 dias, contados da data de publica-
ção do presente aviso no Diário da República, para aceitar a no-
meação.

13 de Maio de 2003. � O Presidente da Junta, Fernando Jorge
Ferreira Neiva. 1000221027

JUNTA DE FREGUESIA DA LUZ

Aviso n.º 3

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos se torna público que a Junta de Freguesia
da Luz, na sua reunião de 14 de Maio de 2003, deliberou homologar
a acta do júri do concurso em epígrafe, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 63, de 15 de Março de 2003, tendo sido
atribuída à única candidata a seguinte classificação:

Maria Suzel Ascensão de Sousa � 13,75 valores.

Mais se torna público que foi ainda deliberado nomear definitiva-
mente a referida candidata, ao abrigo do n.º 8 do artigo 6.º do De-
creto-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 aceitação, por parte da nomeada, deverá ser feita no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no

Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Maio de 2003. � O Presidente da Junta, Manuel Domin-
gos Borba. 1000220984

JUNTA DE FREGUESIA DE OUSILHÃO

Edital

Carlos Alberto Vaz, presidente da Junta de Freguesia de Ousilhão,
município de Vinhais:

Torna público que a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Ousilhão passa a ser assim constituída:

Brasão � escudo de prata, uma aspa de azul acompanhada de
quatro máscaras carnavalescas populares, de vermelho,
realçadas de negro e ouro. Coroa mural de prata de três tor-
res. Listel branco, com a legenda a negro: «OUSILHÃO �
VINHAIS»;

Bandeira � vermelha. Cordão e borlas de prata e vermelho.
Haste e lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda. «Junta de Freguesia
de Ousilhão � Vinhais».

Aprovado em sessão da Junta de Freguesia de Ousilhão em 26 de
Abril de 2000.

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de Ousilhão em
9 de Abril de 2003.

Parecer emitido pela Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses emitido nos termos da Lei n.º 53/91, de
7 de Agosto. Lisboa, 27 de Março de 2003

10 de Abril de 2003. � O Presidente da Junta, Carlos Alberto
Vaz. 3000103108

JUNTA DE FREGUESIA DE RABAL

Edital

Brasão, bandeira e selo

Engenheiro Paulo Hermenegildo de Castro João, presidente da Junta
de Freguesia de Rabal, do município de Bragança:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Rabal, do município de Bragança, tendo em conta o pare-
cer emitido em 28 de Fevereiro de 2003 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 do Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da
Assembleia de Freguesia de 13 de Maio de 2003:

Brasão � escudo de prata, buzina de vermelho, atada de negro,
entre dois ramos de castanheiro de verde, postos em pala,
amentilhados e com ouriços do mesmo, abertos de ouro, tudo
encimando ponte gradeada de quatro pilares de negro, lavra-
da do campo, movente dos flancos e nascente de campanha
diminuta ondada de azul e prata de três peças. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«RABAL»;

Bandeira � verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Rabal � Bragança».

14 de Maio de 2003. � O Presidente da Junta, Paulo Hermene-
gildo de Castro João. 3000103116

JUNTA DE FREGUESIA DE RUNA

Aviso

Torna-se público que, por despacho do presidente da Junta de 7 de
Abril de 2003, foi nomeada para provimento de um lugar de assis-
tente administrativo a candidata classificada em 1.º lugar no con-
curso oportunamente efectuado, nomeadamente Olívia Maria de
Abreu Mendes Medeiros Elias.

8 de Abril de 2003. � O Presidente da Junta, José Agostinho
Carvalho Vicente. 3000099704
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JUNTA DE FREGUESIA DE TRIGACHES

Aviso

Reclassificação profissional

Para cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, torna-se público que, por deli-
beração da Junta de Freguesia de Trigaches, procedeu-se à reclassifi-
cação profissional, nos termos dos artigos 2.º e 5.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e por aplicação dos critérios de
transição do n.º 1 do artigo 10.º e n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, conjugado com o artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com a redacção in-
troduzida pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, da se-
guinte funcionária:

Maria Rosa Pereira Matias � da categoria de auxiliar adminis-
trativo, índice 132, escalão 1, para a categoria de assistente
administrativo, índice 192, escalão 1.

A nomeada tem o prazo de 20 dias úteis, a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República, para aceitar a nomea-
ção. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Abril de 2003. � A Presidente da Junta, Joana Gonçalves
da Silva Palminha. 1000217116

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 29/2003

Torna-se público que, por deliberação do conselho de adminis-
tração dos Serviços Municipalizados de Loures, em reunião de 6 de
Maio de 2003, e ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 144/
2002, de 20 de Maio, e alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassificado o seguinte fun-
cionário:

Nome do funcionário Categoria actual Reclassificação

Carlos Alberto Valentim Mecânico de contadores, Assistente administrativo,
Victoriano. escalão 1, índice 139. escalão 1, índice 195.

Processo isento de visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Mais se torna público que o reclassificado deverá assinar o termo
de aceitação de nomeação no prazo de 20 dias úteis, contado da data
da publicação deste aviso no Diário da República.

12 de Maio de 2003. � O Vogal do Conselho de Administração,
Fernando Lourenço Batista. 3000103290

Aviso n.º 30/2003

Torna-se público que, em reunião de 22 de Abril de 2003 do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Loures, foi
deliberado conceder licença sem vencimento de longa duração ao
funcionário Paulo Elias Jerónimo Martins, com a categoria de mo-
torista de pesados, com efeitos a partir de 1 de Maio de 2003, de
acordo com o disposto no artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março.

12 de Maio de 2003. � O Vogal do Conselho de Administração,
Fernando Lourenço Batista. 3000103288

Aviso n.º 31/2003

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Loures,
em reunião de 20 de Maio de 2003, foi deliberado nomear os candi-
datos aprovados no concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares na categoria de técnico profissional de gestão do
ambiente e recursos naturais de 2.ª classe, cujo aviso de abertura
n.º 48/2002 foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 211,
de 12 de Setembro de 2002:

Cláudia Sofia Palma dos Santos.
Ricardo Manuel Silva Ferreirinha.

Processos não sujeitos a visto do Tribunal de Contas, ao abrigo
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Mais se torna público que os nomeados deverão assinar os termos
de posse no prazo de 20 dias úteis, contado da data da publicação
deste aviso em Diário da República.

21 de Maio de 2003. � O Vogal do Conselho de Administração,
Fernando Lourenço Batista. 3000103287

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS E AMADORA

Aviso

Torna-se público que, em reunião de 5 de Maio de 2003 do con-
selho de administração, foi deliberado proceder à reclassificação
profissional do condutor de máquinas pesadas e veículos especiais
Américo Ricardo Garcia Filipe Faustino, para a categoria de técnico
de informática-adjunto, da carreira de técnico de informática, veri-
ficado que foi estarem reunidos os respectivos requisitos legais, de
natureza subjectiva e objectiva, previstos no n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

13 de Maio de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, por delegação, Adriana Raimundo, administradora.

3000103282

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de leitor-cobrador de consumos

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por delibera-
ção do conselho de administração de 27 de Março último, se encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia imediato ao
da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para um lugar de leitor-cobrador de consumos �
da carreira auxiliar, ao qual corresponde a remuneração mensal re-
sultante do índice 172 (533,77 euros), da escala indiciária para as
carreiras do regime geral da função pública.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

3 � O concurso é externo de ingresso e válido para a vaga posta
a concurso e as que ocorrerem no prazo de um ano.

4 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do
Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � O local de trabalho será na área do município de Peniche.
6 � Os requisitos de admissão são os definidos no artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, exigindo-se, no que se refe-
re a habilitações literárias, a posse da escolaridade obrigatória.

7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente do conselho de administração dos Ser-
viços Municipalizados da Câmara Municipal de Peniche e apresen-
tadas até ao termo do prazo fixado, na sede dos Serviços
Municipalizados, sita na Rua de 13 de Infantaria, 19, 2520-
-256 Peniche, o qual, bem como toda a documentação que o deva
acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nestes Serviços Mu-
nicipalizados ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado, requerimento no qual deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, nacionalidade,
data de nascimento, número do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, situação militar, número
de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de influ-

írem na apreciação do mérito ou constituírem motivo de
preferência legal.

8 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Cópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópias do bilhete de identidade e cartão de contribuin-

te fiscal;
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c) Curriculum vitae detalhado, devidamente assinado, para
efeitos de avaliação curricular.

9 � Os restantes documentos para prova dos requisitos a que se
refere o n.º 6 do presente aviso deverão acompanhar o respectivo
requerimento, salvo se os candidatos declarem no mesmo, em alíne-
as separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos.

10 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação
dos documentos comprovativos das suas declarações.

11 � A selecção dos candidatos será feita mediante a aplicação
dos seguintes métodos:

a) Avaliação curricular, através da qual se avaliará a prepara-
ção dos candidatos para o desempenho das respectivas fun-
ções e na qual serão ponderadas as habilitações literárias de
base, formação complementar e experiência profissional;

b) Entrevista profissional de selecção, através da qual serão
avaliados e determinados, quer o perfil quer os conhecimen-
tos de natureza geral e específica dos candidatos relaciona-
dos com o desempenho do cargo;

c) Prova escrita de conhecimentos, que incidirá sobre a se-
guinte legislação:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (capítulos I e II) �
Estatuto Disciplinar;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 30 de Março (capítulos I e III) �
férias, faltas e licenças;

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto
(título VII � capítulos I e I I).

12 � A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas
em cada uma das operações referidas no número anterior.

13 � A lista de candidatos será afixada, para consulta, no edifí-
cio sede dos Serviços Municipalizados de Peniche, ou enviada para
publicação no Diário da República, conforme as situações previstas
no n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sis-
tema de classificação final, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

15 � O júri do concurso será constituído por: engenheiro João
Vilhena Raminhos, director-delegado, que presidirá, Carlos Fernando
Batista Antunes, chefe de secção, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e Joaquim Ferreira Viola, como vogais
efectivos, e Maria Helena Cordeiro Reis Poupa, chefe de secção, e
Maria de Fátima Ribeiro Ferreira Pinho, como vogais suplentes.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

19 de Maio de 2003. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves. 1000220970

ENTIDADES PARTICULARES

TMN � TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S. A.

Sede: Edifício Marconi, Avenida de Álvaro Pais, 2,
1649-041 Lisboa

Capital social: 47 000 000 EUR

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2675.

Contribuinte n.º 502600268.

Aviso

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 290-B/99,
de 30 de Julho, publica-se a seguinte alteração ao tarifário relativo a
chamadas efectuadas no âmbito do passatempo de televoto do pro-

grama televisivo designado por «Eu Confesso», a qual entrou em
vigor no dia 12 de Maio de 2003.

Os períodos de votação apenas decorrerão durante os programas
televisivos que terão lugar todas as sextas-feiras até ao dia 31 de
Julho de 2003, das 0 às 4 horas.

Todas as demais condições publicadas em 14 de Fevereiro de
2003 mantêm-se em vigor.

14 de Maio de 2003. � O Administrador, António Lopes Soares.
3000103351

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Aviso de rectificação n.º 83/2003

Para os devidos efeitos, procede-se à rectificação do aviso n.º 60/
2003, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 100, de 30 de
Abril de 2003, da Câmara Municipal da Azambuja, sob o registo
n.º 1000212345, o qual saiu com inexactidão. Assim, onde se lê «[...]
foi nomeado na categoria de técnico electrotécnico � estagiário [...]»
deve ler-se «[...] foi nomeado na categoria de engenheiro técnico
electrotécnico de 2.ª classe [...]».

20 de Maio de 2003. � O Vereador do Pelouro da Administração
Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas. 1000221000

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso de rectificação

Concursos externos de ingresso

Por ter saído com inexactidão o aviso inserto no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 101, de 2 de Maio último, rectifica-se o mes-
mo. Assim, onde se lê:

1.2 � Técnico profissional de 2.ª classe (referência 22/
2003) � 6 lugares:

1.4 � Cantoneiro de limpeza (referência 24/2003) � 13 lu-
gares;

2 � Validade dos concursos � os concursos são válidos para
os lugares indicados, esgotando-se com o seu preenchimento.

deve ler-se:

1.2 � Técnico profissional de 2.ª classe (referência 22/
2003) � 7 lugares:

1.4 � Cantoneiro de limpeza (referência 24/2003) � 9 lu-
gares;

2 � Validade dos concursos � os concursos indicados em
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 são válidos para os lugares indicados, esgo-
tando-se com o seu preenchimento.

O concurso indicado em 1.4 é válido para os lugares indica-
dos e para as vagas que venham a ocorrer no prazo de três me-
ses, a contar da data da publicação das listas de classificação
final.

Na sequência das referidas alterações, o prazo de admissão de
candidaturas reinicia-se a partir da data da publicação desta rectifi-
cação no Diário da República, mantendo-se válidas as candidaturas
já apresentadas.

5 de Maio de 2003. � A Vereadora, com competência delegada,
Adília Candeias. 3000103211

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos, rectifica-se o aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 98, de 28 de Abril de 2003. Assim, onde
se lê «nos termos da alínea e)» deve ler-se «nos termos da alínea a)».

30 de Abril de 2003. � O Director Municipal, por subdelegação
de competências, António Carlos de Sousa Pinto. 3000103044
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

PAPELEIRA PORTUGUESA, S. A.

Sede social: São Paio de Oleiros

Capital social: € 3 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria
da Feira sob o n.º 524.

Contribuinte n.º 500188297.

Assembleia geral anual

Convoco os Srs. Accionistas da empresa Papeleira Portuguesa,
S. A., a reunirem-se em assembleia geral anual nas instalações da empre-
sa, em São Paio de Oleiros, no dia 8 de Julho de 2003, pelas 15 horas,
e, em segunda convocatória, no dia 25 de Julho de 2003, à mesma hora,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e o
balanço e contas apresentados pelo conselho de adminis-
tração e o parecer do fiscal único relativo ao exercício
de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Recomposição do conselho de administração;
5) Alteração da redacção do n.º 1 do artigo 8.º do pacto social

para: «o conselho de administração é constituído por um pre-
sidente e de dois a quatro vogais eleitos pela assembleia ge-
ral.»

Observações. � O relatório de gestão e o balanço e contas de resul-
tados encontram-se à disposição dos sócios, para consulta, na sede
social � artigo 263.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

21 de Maio de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, João Gomes Pinheiro. 3000103367

PP CO-GERAÇÃO, S. A.

Sede social: São Paio de Oleiros

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria
da Feira sob o n.º 4369.

Contribuinte fiscal n.º 503556360.

Assembleia geral anual

Convoco os Srs. Accionistas da empresa PP Co-Geração, S. A., a
reunirem-se em assembleia geral anual nas instalações da empresa, em
São Paio de Oleiros, no dia 8 de Julho de 2003, pelas 16 horas, e, em
segunda convocatória, no dia 25 de Julho de 2003, à mesma hora,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e o
balanço e contas apresentados pelo conselho de adminis-
tração e o parecer do conselho fiscal relativo ao exercício
de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Observações. � O relatório de gestão e o balanço e contas de re-
sultados encontram-se à disposição dos sócios, para consulta, na sede
social � artigo 263.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

21 de Maio de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, João Gomes Pinheiro. 3000103368

GALABRIME � IMOBILIÁRIA E GESTÃO EMPRESARIAL, S. A.

Sede: lugar da Boavista, Ruivães, Vila Bermuda,
4760-482 Vila Nova de Famalicão

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de
Famalicão sob o n.º 5234/20000217.

Contribuinte n.º 504899392.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Em virtude de a convocatória publicada no dia 29 de Abril de 2003
não ter o limite de 30 dias entre a data de publicação da convocatória
e a data marcada para a assembleia geral, não cumprindo assim com
o artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais. Nos termos dos
estatutos da sociedade e do disposto no n.º 1 do artigo 304.º, no ar-
tigo 376.º e no artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
GALABRIME � Imobiliária e Gestão Empresarial, S. A., com sede
em Vila Bermuda, lugar da Boavista, freguesia de Ruivães, concelho
de Vila Nova de Famalicão, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Vila Nova de Famalicão sob o n.º 5234/20000217, com
o capital social integralmente realizado de € 50 000, para uma
assembleia geral anual, a realizar pelas 18 horas no dia 27 de Junho
de 2003, na Avenida de Miguel Dantas, Edifício Status, L 33-L 40,
freguesia e concelho de Valença, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Nomear novo conselho de administração;
4.º Deliberar sobre o aumento de capital social; e
5.º Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade.

Os documentos que serão objecto de deliberação encontram-se na
sede da sociedade à disposição dos accionistas, onde poderão ser con-
sultados nas horas normais de expediente.

Se, à hora fixada, a Assembleia Geral não puder deliberar por falta
de quórum, fica desde já marcado o dia 18 de Julho de 2003, à mesma
hora e mesmo local, para reunir a assembleia geral da sociedade em
segunda convocação.

31 de Março de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Amador Mon Mendez. 1000221450

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República,
3.ª série, de 7 de Agosto de 2002, a p. 16 552-(17), foi publicada
com inexactidão a denominação da Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação da EB 1 do Carrascal. Assim, a denominação correc-
ta é a atrás mencionada, e não como foi publicada.

3000103293
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
ESTARREJA

CERCIESTA � COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO
E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS

DE ESTARREJA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 9/
860627; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/030220.

Certifico que, pela inscrição acima referida foram alterados os es-
tatutos da cooperativa supra-referida, por escritura de 3 de Fevereiro
de 2003, exarada a fls. 87 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 189-B, do Cartório Notarial da Murtosa, e passa a reger-se pelos
artigos seguintes:

Estatutos

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, âmbito e fins

ARTIGO 1.º

A CERCIESTA � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de
Crianças Inadaptadas de Estarreja, C. R. L., constituída por escritura
pública de 2 de Julho de 1979, lavrada a fls. 9 v.º do livro de notas
para escrituras diversas n.º 61-A, alterada no cumprimento do deter-
minado na lei em 11 de Junho de 1986 conforme escritura exarada
de fls. 100 v.º a fls. 101 v.º do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 77-B do Cartório Notarial de Estarreja, adopta a designação
de CERCIESTA � Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cri-
anças Inadaptadas de Estarreja, C. R. L. e passará a reger-se pelos
presentes estatutos, pelo Código Cooperativo, pelas disposições cons-
tantes no Decreto-Lei n.º 8/98, de 15 de Janeiro e pela restante le-
gislação aplicável.

ARTIGO 2.º

A Cooperativa integra o ramo da solidariedade social, é de duração
indeterminada e tem a sua sede no lugar da Fontinha, freguesia de
Beduído, concelho de Estarreja.

ARTIGO 3.º

1 � A Cooperativa, não visando a obtenção de lucros, tem por
escopo a solidariedade social e o desenvolvimento de actividades de
apoio em diferentes domínios de intervenção a crianças, jovens e adul-
tos deficientes ou com problemas de inserção sócio-profissional, vi-
sando a defesa dos seus direitos individuais e de cidadania, designada-
mente no quadro da promoção do direito à igualdade de oportunidades.

2 � No âmbito do espírito consagrado no ponto anterior, são as
seguintes as finalidades principais da Cooperativa:

a) Promover a prevenção da deficiência, recorrendo a todos os
meios que lhe forem possíveis, designadamente informativos e de
aconselhamento;

b) Desenvolver acções de informação e sensibilização junto da
opinião pública para a problemática associada à defesa dos direitos da
pessoa com deficiência e família;

c) Promover a detecção precoce das perturbações no desenvolvimento
da personalidade das crianças, através de uma colaboração estreita com as
infra-estruturas de saúde, escolares, de apoio à infância e outras, e intervir
imediatamente no sentido de ajudar a resolvê-las, através de acompanha-
mento e apoio a prestar a essas crianças e às respectivas famílias;

d) Promover o desenvolvimento das capacidades de crianças, jo-
vens e adultos deficientes ou com graves problemas ao nível de inser-
ção social e aquisição de conhecimentos escolares e profissionais
necessários à sua adequada integração na sociedade, ao exercício ple-
no dois direitos de cidadania e à realização, o mais harmoniosa e
completa possível, das suas personalidades;

e) Promover o desenvolvimento de actividades de apoio a pessoas
com graves problemas ao nível de autonomia, visando promover o
seu bem-estar e salvaguardar padrões razoáveis de qualidade de vida;

f) Pugnar pela erradicação de preconceitos e atitudes de
incompreensão ou geradores de marginalização ou exclusão social que
porventura se coloquem relativamente à pessoa com deficiência, desig-
nadamente através da compreensão das causas e da adopção de atitu-
des adequadas às mesmas.

§ único. A Cooperativa poderá desenvolver todo o tipo de activi-
dades que, de algum modo, sirvam os objectivos enunciados.

CAPÍTULO II

Do capital

ARTIGO 4.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, de
montante mínimo de 2500 euros, e já realizado.

2 � O capital social realiza-se pela subscrição obrigatória no acto
de admissão de sócio efectivo, de três títulos de capital de 5 euros
cada, podendo a sua liquidação ser feita em prestações mensais, no
máximo de 12, mediante pagamento inicial por conta de, pelo me-
nos 10% do valor dos títulos subscritos.

3 � Os títulos não são transmissíveis e são reembolsáveis no pra-
zo máximo de um ano após a data de exclusão ou demissão do titular.

ARTIGO 5.º

1 � A Cooperativa poderá, com vista à aquisição de bens ou equi-
pamentos emitir títulos de investimento.

2 � A emissão de títulos de investimento compete à assembleia
geral que fixará as condições de emissão.

3 � Os títulos de investimento podem ser subscritos por pessoas que
não sejam cooperadores.

ARTIGO 6.º

1 � Os cooperadores efectivos ficam obrigados ao pagamento de
uma quota mensal, de valor mínimo a determinar em assembleia geral
sob proposta da direcção.

§ único. Não é exigível o pagamento de qualquer jóia no acto da
admissão.

CAPÍTULO III
Dos membros

Admissão, direitos, deveres, demissão e exclusão

ARTIGO 7.º

A Cooperativa é composta por um número variável e ilimitado de
membros, adiante também designados de cooperadores.

ARTIGO 8.º

1 � A Cooperativa é composta por membros efectivos e mem-
bros honorários.

2 � Podem ser membros efectivos da Cooperativa as pessoas sin-
gulares que se proponham utilizar os serviços da Cooperativa, em
benefício próprio ou de familiares, nela desenvolver uma actividade
profissional ou participar regular e empenhadamente na defesa das
suas finalidades, desde que voluntariamente solicitem a sua admissão.

3 � Podem ser membros beneméritos ou honorários da Cooperati-
va as pessoas singulares ou colectivas que, pelos donativos concedidos
ou qualquer outro relevante motivo, possam merecer essa distinção.

ARTIGO 9.º

1 � A admissão como membro efectivo faz-se mediante a apresen-
tação à direcção de proposta subscrita por dois membros da Coopera-
tiva no pleno uso dos seus direitos e pelo proposto.

§ único. Da decisão da direcção cabe recurso, para a primeira
assembleia geral que se realize após aquela decisão, por iniciativa de
qualquer dos subscritores da proposta.

2 � A admissão como membro benemérito ou honorário é delibe-
rado em assembleia geral por proposta da direcção.

ARTIGO 10.º

Os membros beneméritos ou honorários podem assistir e partici-
par nas assembleias gerais, mas sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

Os cooperadores que sejam pessoas colectivas deverão credenciar
os elementos que os representam perante a Cooperativa, nomeada-
mente nas reuniões das assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

Para além dos direitos previstos nas legislação cooperativa, nomea-
damente no artigo 33.º do Código Cooperativo, os membros efecti-
vos da Cooperativa têm direito a:

a) Apresentar aos órgãos sociais e aos seus membros, oralmente
ou por escrito, as críticas, sugestões ou propostas que julguem conve-
nientes, com vista ao bom funcionamento da Cooperativa,
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b) Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos destes
estatutos;

c) Propor, conjuntamente com outro membro da Cooperativa,
nos termos do n.º 1 do artigo 12.º, a admissão de novos mem-
bros;

d) Reclamar, por escrito ou oralmente, perante os órgãos sociais,
dos factos que considerem lesivos dos interesses da Cooperativa;

e) Receber informações de todas as actividades, planos e projectos
da Cooperativa.

§ único. Os membros beneméritos ou honorários têm o direito de
participar nas assembleias gerais e receber a informação, com limita-
ção imposta no artigo 10.º destes estatutos e por força do n.º 3 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/98, de 15 de Janeiro.

ARTIGO 13.º

Para além dos deveres previstos na legislação Cooperativa, desig-
nadamente no artigo 34.º do Código Cooperativo, os membros efec-
tivos da Cooperativa têm o dever de:

a) Participar e cooperar activamente na realização dos fins da
Cooperativa;

b) Exercer diligentemente os cargos, comissões ou tarefas para que
tenham sido eleitos ou de que tenham sido incumbidos pelos órgãos
da Cooperativa;

c) Pagar, mensalmente, a quota prevista no artigo 6.º destes esta-
tutos na sede social da Cooperativa ou através de transferência ban-
cária. Em qualquer momento, o exercício de qualquer direito só é
possível aos cooperadores que não tenham as quotas em atraso por
período superior a três meses.

ARTIGO 14.º

1 � O membro da Cooperativa que pretende demitir-se deverá
apresentar à direcção o respectivo requerimento com 30 dias de an-
tecedência relativamente à data em que pretenda que se efective a
demissão.

ARTIGO 15.º

Aos cooperadores que infrinjam a lei, os estatutos, o regulamento
interno a aprovar pela assembleia geral, ou qualquer deliberação dos
órgãos sociais, são aplicáveis, respectivamente, consoante a gravida-
de da infracção, as seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão;
c) Exclusão.

ARTIGO 16.º

1 � A repreensão, cuja aplicação é da competência da direcção,
será registada na acta da reunião em que for aprovada.

2 � Esta sanção destina-se exclusivamente a punir as faltas e in-
fracções ligeiras de que não tenham resultado para a Cooperativa
prejuízos graves.

3 � Da deliberação da direcção que aprove a repreensão poderá
sempre o membro visado recorrer para a assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 � A suspensão poderá ter uma ou duas formas:
a) Acautelar, durante a instrução do processo a que refere o n.º 2 do

artigo 38.º do Código Cooperativo;
b) A que visa sancionar determinado comportamento ou conduta

do membro da Cooperativa, cuja aplicação será da competência da
assembleia geral e cuja duração não poderá ser superior a 90 dias.

2 � A suspensão cautelar referida na alínea a) do número anterior
implica que o cooperador arguido no processo escrito, não perca quais-
quer direitos ou garantias durante o período em que perdure, excep-
tuando os inerentes aos da participação social do referido cooperador
arguido, durante o mencionado período.

3 � A aplicação da suspensão é da responsabilidade da direcção,
cabendo sempre recurso da decisão para a assembleia geral.

ARTIGO 18.º

A exclusão é da responsabilidade da assembleia geral, mediante pro-
posta da direcção que deverá ser precedida de processo escrito, elabora-
do de conformidade com o artigo 37.º do Código Cooperativo.

§ único. Na assembleia geral em que se delibere a aplicação da sus-
pensão ou a exclusão tem o cooperador arguido, mais uma vez, o
direito de apresentar a defesa que entender convenientemente, no-
meadamente através de provas que contrariem as conclusões e os factos
articulados na proposta de aplicação da sanção.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 19.º

1 � São órgãos sociais da Cooperativa, a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

2 � A assembleia geral ou a direcção podem deliberar constituir
comissões especiais, de duração limitada, para o desempenho de tare-
fas determinadas.

ARTIGO 20.º

1 � São elegíveis para os órgãos sociais da Cooperativa os mem-
bros efectivos da Cooperativa que se encontrem no pleno gozo dos
seus direitos civis e cooperativos e que tenham as quotas em dia.

2 � As listas dos candidatos aos órgãos sociais da Cooperativa
deverão ser apresentadas por cinco cooperadores.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral cessante conferirá
posse aos titulares dos órgãos sociais até 15 dias após o acto eleitoral.

ARTIGO 21.º

Os membros da Cooperativa poderão ser sucessiva e ilimitadamen-
te reeleitos para o mesmo cargo de qualquer órgão social.

ARTIGO 22.º

1 � Nenhum membro pode pertencer simultaneamente à direc-
ção, ao conselho fiscal ou à mesa da assembleia geral.

2 � Não podem ser eleitos para o mesmo órgão da Cooperativa,
ou ser simultaneamente titulares da direcção e conselho fiscal os côn-
juges, pessoas que vivam em comunhão de facto, parentes ou afins
em linha recta e irmãos.

ARTIGO 23.º

Não é exigível aos membros dos órgãos sociais a prestação de quais-
quer garantias ou cauções.

ARTIGO 24.º

A duração do mandato dos órgãos sociais é de dois anos.

ARTIGO 25.º

As deliberações dos órgãos sociais da Cooperativa são tomadas por
maioria simples, salvo as previstas no n.º 2 do artigo 51.º do Código
Cooperativo.

ARTIGO 26.º

O exercício da administração da Cooperativa é gratuito, sendo da
competência da assembleia geral e da direcção.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 27.º

A assembleia geral é composta por todos os membros no gozo dos
seus direitos.

ARTIGO 28.º

Cada membro tem apenas direito a um voto.

ARTIGO 29.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente, um vice-
-presidente e um secretário.

ARTIGO 30.º

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou, por impe-
dimento deste ao vice-presidente:

a) Convocar a assembleia geral ordinária;
b) Convocar a assembleia geral extraordinária sempre que o re-

queira a direcção, o conselho fiscal ou, pelo menos, um quarto dos
sócios no gozo dos seus direitos;

c) Dar posse aos corpos gerentes;
d) Dirigir as reuniões, redigir, ler e assinar as respectivas actas.
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ARTIGO 31.º

1 � A assembleia geral da Cooperativa tem competência exclu-
siva sobre as matérias previstas no artigo 49.º do Código Coopera-
tivo.

2 � O órgão soberano da Cooperativa, a assembleia geral delibera-
rá sobre tudo quanto lhe for submetido e vigiará pelo cumprimento
dos estatutos e pela realização dos fins da Cooperativa.

ARTIGO 32.º

É admitido o voto por correspondência, sob condições de o seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
da ordem de trabalhos e de a assinatura do cooperador ser reconheci-
da nos termos legais.

ARTIGO 33.º

1 � É também admitido o voto por representação, devendo o
mandato, atribuído a outro cooperador ou a familiar maior do man-
dante que com ele coabite, constar de documento escrito e dirigido ao
presidente da mesa da assembleia geral e a assinatura do mandante ser
reconhecida nos termos legais.

2 � Cada cooperador não poderá representar mais de três mem-
bros da Cooperativa.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 34.º

A direcção é composta por um mínimo de cinco elementos, com
as seguintes funções: um presidente, um vice-presidente, um secretá-
rio, um tesoureiro e um vogal.

Poderão também ser eleitos dois suplentes que substituirão, pela
ordem constante da lista, os lugares deixados vagos por demissão ou
exclusão.

ARTIGO 35.º

A direcção é o órgão de administração e representação da Coope-
rativa, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e
à apreciação e aprovação da assembleia geral o balanço, o relatório e
as contas do exercício, bem como o orçamento e o plano de activi-
dades para o ano seguinte;

b) Executar o plano da actividade anual;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da com-

petência deste;
d) Zelar pelo respeito da lei, dos estatutos, do regulamento interno

e das deliberações dos órgãos da Cooperativa;
e) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da Coope-

rativa;
f) Representar a Cooperativa em juízo e fora dele ou outorgar pro-

curação a qualquer membro para fins específicos;
g) Escriturar os livros nos termos da lei;
h) Praticar todos e quaisquer actos na defesa dos interesses da

Cooperativa e dos cooperadores e na salvaguarda dos princípios
cooperativos.

ARTIGO 36.º

A Cooperativa fica obrigada com as assinaturas conjuntas de dois
dos membros da direcção, sendo um deles o presidente ou o tesoureiro.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 37.º

O conselho fiscal é composto por três membros, com as seguintes
funções: um presidente, um secretário e um relator.

ARTIGO 38.º

O conselho fiscal é o órgão de controle e fiscalização da Coopera-
tiva, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Examinar, sempre que julgue conveniente, a escrita e toda a
documentação da Cooperativa;

b) Verificar, quando creia necessário, o saldo de caixa e a existên-
cia de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas do exer-
cício e o orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte.

CAPÍTULO V

Dos fundos da Cooperativa e aplicação dos excedentes

ARTIGO 39.º

Constituem fundos sociais, sem prejuízo de outros que a assembleia
geral entenda dever criar:

a) Fundo de reserva legal, destinado a cobrir eventuais perdas do
exercício;

b) Fundo de educação e formação cooperativas, destinado a cobrir
as despesas com a educação cooperativa, designadamente dos
cooperadores, e com a formação cultural, e técnica destes, à luz do
cooperativismo e das necessidades da Cooperativa, revertendo para
este fundo, além da percentagem dos excedentes anuais líquidos, con-
forme o preceituado nestes estatutos, os donativos e os subsídios des-
tinados às finalidades do fundo;

c) Fundo social, destinado a contribuir para cobrir doenças profis-
sionais e os riscos não cobertos pelos cooperadores e pelos trabalha-
dores da Cooperativa, mediante, designadamente, o pagamento dos
prémios de contratos de seguro a celebrar com as Associações de
Socorros Mútuos;

d) Fundo de investimento, destinado à aquisição de imóveis, equi-
pamento ou outros bens relacionados com o objecto da Cooperativa,
revertendo para este fundo os donativos e os subsídios destinados às
finalidades do fundo e o produto dos títulos de investimento previs-
tos no artigo 8.º destes estatutos.

ARTIGO 40.º

1 � Todos os excedentes gerados pela actividade da CERCIESTA
deverão, exceptuados as imposições legais, ser aplicados no reforço
da actividade da Cooperativa com vista ao melhoramento das condi-
ções oferecidas às crianças e aos jovens apoiados.

2 � Os excedentes anuais ilíquidos terão as seguintes aplica-
ções:

a) Uma percentagem não inferior a 5% reverterá para o fundo de
reserva legal, reversão que deixará de se verificar desde que o fundo
de reserva atinja o montante correspondente a um décimo do capital
social da Cooperativa;

b) Uma percentagem não inferior a 20% para o fundo de educação
e formação cooperativa;

c) Uma percentagem não inferior a 20% para o fundo social;
d) Uma percentagem não inferior a 30% para o fundo de investi-

mento.
§ único. O remanescente dos excedentes anuais líquidos transi-

tará em saldo para a conta do ano seguinte sob a forma de reser-
vas livres.

CAPÍTULO VI
Da dissolução e liquidação

ARTIGO 41.º

A liquidação da Cooperativa será feita em conformidade com o
que for determinado em assembleia geral e nos termos da lei.

ARTIGO 42.º

A dissolução da Cooperativa só pode ser decidida por maioria de
dois terços dos membros em assembleia geral convocada expressa-
mente para o efeito, nos termos da lei, salvaguardado o disposto no
n.º 3 do artigo 51.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 43.º

Votada a dissolução da Cooperativa, os seus bens serão encaminha-
dos de conformidade com o preceituado no artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 7/98, de 15 de Janeiro, sem prejuízo do disposto no artigo 79.º do
Código Cooperativo.

CAPÍTULO VII
Da alteração dos estatutos e regulamento interno

ARTIGO 44.º

As alterações aos estatutos só poderão verificar-se em assembleia
geral convocada expressamente para o efeito.
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ARTIGO 45.º

Toda a regulamentação da Cooperativa, nomeadamente o regula-
mento interno, deverá ser ratificado em assembleia geral.

CAPÍTULO VIII
Casos omissos

ARTIGO 46.º

Os casos omissos nos estatutos e regulamento interno serão regu-
lados pela assembleia geral e pela legislação em vigor, na parte em
que lhe é aplicável.

Conferi, está conforme.

20 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Sandra Maria Fon-
seca Ferreira. 3000103362

OLIVEIRA DO BAIRRO

EMPROPÚBLICAS � CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro.

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 275, de
28 de Novembro de 2002, a p. 25 718, foi publicada com inexacti-
dão a denominação da sociedade EMPROPÚBLICAS � Construção
e Obras Públicas, Unipessoal, L.da. Assim, a denominação correcta é
a atrás mencionada, e não como foi publicada. 3000103074

BRAGA
FAFE

J. NOVAIS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe.

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 67, de
20 de Março de 2002, a p. 6043, saiu com inexactidão a publicação
relativa à sociedade J. Novais & Ramos, L.da Assim, no artigo 4.º, onde
se lê «11 469,95 euros» deve ler-se «12 469,95 euros».

3000103079

CASTELO BRANCO
IDANHA-A-NOVA

JOALVA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 26, de 31 de Janeiro de 2003, a p. 2312-(77), saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à data da apresentação da sociedade
JOALVA � Sociedade Agrícola, L.da Assim, onde se lê «021228» deve
ler-se «021128». 3000103110

ÉVORA
ÉVORA

INCARGRENCONTA � SOCIEDADE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Évora.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 193, de 22 de Agosto de 2002, a p. 17 854-(69), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade INCARGRENCONTA �
Sociedade Contabilidade e Informática, L.da Assim, no artigo 3.º, onde

se lê «Uma no valor nominal de 2500 euros» deve ler-se «Uma no
valor nominal de 2550 euros». 3000103063

FARO
SILVES

MANUEL DE BRITO NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves.

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 55, de 6 de
Março de 2003, a p. 5017, saiu com inexactidão a publicação relati-
va à sociedade Manuel de Brito Nascimento, L.da Assim, onde se lê
«Conservatória do Registo Comercial de Portimão» deve ler-se
«Conservatória do Registo Comercial de Silves». 3000103087

LEIRIA
LEIRIA

MAP � SANISTAR, ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 101, de 2 de Maio de 2003, a p. 9282-(70), foi publicada com
inexactidão a denominação sociedade MAP � SANISTAR,
Acessórios, L.da Assim, a denominação correcta é a atrás menciona-
da, e não como foi publicada. 3000103101

MARINHA GRANDE

TRIÂNGULO � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande.

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 59, de
11 de Março de 2003, a p. 5364, foi publicada com inexactidão a
denominação da sociedade TRIÂNGULO � Restaurantes, L.da Assim,
a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como foi
publicada. 3000103069

LISBOA
LISBOA � 3.A SECÇÃO

 PV � GESTÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 58, de 10 de Março de 2003, foi publicada com inexactidão a
denominação da sociedade PV � Gestão de Empresas, S. A. Assim, a
denominação correcta é a atrás mencionada, e não como foi publicada.

3000103172

PORTALEGRE
PORTALEGRE

GRELA LATINA CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 86, de 11 de Abril de 2003, a p. 8028-(92), saiu com inexac-
tidão a publicação relativa à sede da sociedade Grela Latina
Churrasqueira, L.da Assim, no n.º 1 do artigo 2.º, rectifica-se que onde
se lê «na Rua de João Malato Correia» deve ler-se «na Avenida do
Dr. João Malato Correia ». 3000103089
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PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

ADRIANO MOREIRA & AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 86, de 11 de Abril de 2003, a p. 8028-(102) saiu com inexactidão a
publicação relativa à sociedade Adriano Moreira & Amaro, L.da As-
sim, onde se lê «Sócios e quotas: José da Silva Assunção, € 2500 e Irene
da Silva Nogueira, € 1250» deve ler-se «Sócios e quotas: José da Silva
Assunção, € 2500 e Irene da Silva Nogueira, € 1250 e € 1250».

3000103075

PORTO � 2.A SECÇÃO

M. PAULA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 488/970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503957887;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/030117; pasta
n.º 17 663.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

7 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000765106

MOTOSTRESS � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 531/000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504912372;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/030117; pasta
n.º 22 892.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

7 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000765114

JADE � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 638/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503040851;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/030102; pasta
n.º 11 684.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 20 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000764185

KONFRONTO � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 491/021127; identificação de pessoa colectiva
n.º 505950332; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
021127; pasta n.º 26 372.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação KONFRONTO � Consultadoria
de Gestão, L.da, durará por tempo indeterminado e tem a sua sede no
Porto, na Rua de Gonçalo Sampaio, 329, 1.º, freguesia de Massarelos,
concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade pode abrir,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra for-
ma de representação, bem como transferir a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de
consultadoria para negócios e a gestão e actividades de gestão, conta-
bilidade, auditoria e consultadoria fiscal, podendo ainda, mediante
deliberação da assembleia geral, dedicar-se a qualquer outra actividade
permitida por lei.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, está dividido em duas quotas iguais, no valor de
5000 euros, cada, pertencendo uma quota à sociedade Alcatifas do
Porto � Morais & Morais, L.da, e outra quota de igual valor à so-
ciedade Eduardo A. Morais & C.ª, L.da

ARTIGO 4.º

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de que esta venha
a carecer, nos termos e condições que forem estabelecidas em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a Maria Isabel d�Almeida
Lopes Morais, casada, residente na Rua de Gonçalo Sampaio, 313,
Porto, indicada pela sociedade Alcatifas do Porto � Morais &
Morais, L.da, e Eduardo Nuno d�Almeida de Faria Lopes Morais, casa-
do, residente na Rua de Gonçalo Sampaio, 313, Porto, indicado pela
sociedade Eduardo A. Morais & C.ª, L.da que, desde já, são nomeados
gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de dois gerentes em conjunto, ou com a assinatura
de um gerente e um procurador.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

designadamente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento.

ARTIGO 6.º

A cessão parcial ou total de quotas entre sócios é livre, ficando
dependente do prévio consentimento da sociedade, a cessão a estra-
nhos, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) Quando por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigidas aos sócios com aviso de recepção e com a antecedência
não inferior a oito dias, salvo os casos para que a lei exija prazos e
formalidades diferentes da convocação.

ARTIGO 9.º

Se a sociedade se dissolver os sócios serão os liquidatários e proce-
derão à liquidação e partilha como entre si acordarem. Na falta de
acordo, serão os haveres sociais licitados verbalmente entre si os sócios
e adjudicados aquele que mais vantagens oferecer em preço e forma
de pagamento.

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826229



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 128 � 3 de Junho de 200311 750

MANUEL RIJO � DESPACHANTES OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 582/840322; identificação de pessoa colectiva
n.º 501446281; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 26/021028; pasta n.º 5611.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, de António Manuel
Bragança Rijo, em 18 de Outubro de 2002, por renúncia.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826342

TABERNA 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 447/770112; identificação de pessoa colectiva n.º 500593590;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 15 e 17/021028; pasta n.º 24 760.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, de Venâncio Correia de
Castro, em 31 de Julho de 2002, por renúncia; e alteração do contra-
to, passando os artigos 3.º e 7.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em três quotas, uma no valor nominal de 2500 euros e outra do valor
nominal de 2000 euros pertencentes à sócia Benvinda Alexandra Casais
Veloso, e outra no valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio
Marcos Gonzaga Brandão de Matos Trindade.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Marcos Gonzaga Brandão
de Matos Trindade.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826326

REPS � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 960/940110; identificação de pessoa colectiva n.º 503120847;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 12 e 13/020930; pasta n.º 12 213.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções de gerente, de Helder Pires de Castro, em 9 de
gosto de 1994, por renúncia; e

Alteração do contrato, passando os artigos 1.º, 3.º e 5.º a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma REPS � Representações e Serviços, L.da

e tem a sua sede na Rua de Miguel Bombarda, 171, freguesia de Miragaia,
concelho do Porto.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 10 000 000$, dividido em duas quo-
tas iguais do valor nominal de 5 000 000$ cada, pertencentes ao sócio
Albano Joaquim dos Santos.

5.º

A gerência social, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pelo sócio Albano Joaquim dos Santos,
já nomeado gerente, e por quem mais for designado em assembleia
geral.

§ 1.º Para representar e obrigar validamente a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura do
gerente Albano Joaquim dos Santos; porém, para os actos de mero
expediente bastará a assinatura de qualquer gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, o gerente Albano
Joaquim dos Santos poderá:

a) Comprar e vender viaturas automóveis e outros bens móveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira e semelhantes;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
d) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826075

REPS � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 960/940110; identificação de pessoa colectiva n.º 503120847;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/020930; pasta
n.º 12 213.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 3.º, a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens do activo da sociedade é de 10 000 000$, e dele pertence uma
quota do valor nominal de 5 000 000$ a cada um dos sócios Helder
Pires de Castro e Albano Joaquim dos Santos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826083

JÚLIO SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 818/720808; identificação de pessoa colectiva n.º 500219133;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/021008; pasta
n.º 1152.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e alteração do contrato, pas-
sando o artigo 4.º, a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e reservas, é
de 5004 euros, e é formado por quatro quotas, sendo uma de valor
nominal de 2502 euros pertencente ao sócio Plácido José Silva Pe-
reira, e três de valor nominal de 834 euros pertencente uma a cada
um dos sócios Evaristo da Silva, João Edmundo dos Santos Oliveira e
Nelson Carlos Gomes Manuel.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826091

IBERSOL � RESTAURAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 910/880608; identificação de pessoa colectiva n.º 501991360;
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inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 7/020930; pasta
n.º 22 654.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Designados administradores, por deliberação de 28 de Março de
2002: Juan Carlos Vásquez-Dodero, casado, residente na Calle de Los
Caballeros, 75, 1, piso 2, Puerta, Barcelona, Espanha; e Maria Manuela
Mesquita da Silva Marques, casada, residente na Rua da Azenha de
Cima, 165, Senhora da Hora.

Prazo: mandato em curso 2000/2003.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826105

TRÊS FONTES � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 671/021028; identificação de pessoa colectiva
n.º 506285774; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
021028; pasta n.º 26 569.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Três Fontes � Comércio de
Ourivesaria, L.da, tem a sua sede na Rua de Gonçalo Sampaio, 350,
loja 157, freguesia de Massarelos concelho do Porto, e durará por
tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de comércio a
retalho de relógios e artigos de ourivesaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, é de 15 000 euros que
corresponde à soma de três quotas de 5000 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Amândio Monteiro Rodrigues Fontes, José
Pinto Rodrigues Fontes e Elsa Dina Cardoso Fontes.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios; porém a cessão a estranhos fica dependente do con-
sentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência,
em primeiro lugar, e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota: por acordo com o res-
pectivo titular; sendo a quota arrestada, penhorada ou por qualquer
outra forma retirada da livre disponibilidade do seu titular, salvo ha-
vendo oposição julgada procedente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Amândio
Monteiro Rodrigues Fontes, José Pinto Rodrigues Fontes e Elsa Dina
Cardoso Fontes, desde já designados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique obrigada é necessária a assinatura
conjunta de dois gerentes.

3 � No exercício dos seus poderes normais, a gerência poderá ainda:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis ou imóveis, inclusi-

ve viaturas automóveis;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
4 � É expressamente proibidos aos gerentes vincularem a socie-

dade em outros actos e contratos estranhos ao objecto social, desig-
nadamente por meio de letras de favor, fianças, avales, subfianças, ou
actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo
de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 200 000 euros, repartidas proporcionalmente por
todos os sócios em funções das suas quotas quando a sociedade o de-
liberar por unanimidade.

ARTIGO 9.º

Nos casos de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade continuará com o sócio sobrevivo e os herdei-
ros do falecido, ou representado legal do interdito ou inabilitado. Em
caso de pluralidade, deverão nomear de entre si um que a todos repre-
sente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826261

MANGOU � AUDITORIA, CONTABILIDADE
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 395/000208; identificação de pessoa colectiva
n.º 504631446; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/021015; pasta n.º 16 245.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Sede: Rua da Igreja de Cedofeita, 44, 1.º, direito, freguesia de
Cedofeita, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826199

RQ AUTO � AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 888/820819; identificação de pessoa colectiva n.º 501301992;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 24; números e
data das apresentações: 18 e 19/021015; pasta n.º 5521.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração, de
Alexandre Barra de Sá, em 31 de Maio de 2002, por renúncia; e

Designação de vogal do conselho de administração, por delibera-
ção de 31 de Maio de 2002, Maria de Lourdes Teixeira Monteiro,
divorciada, residente na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
307, 309 e 315, Porto.

Prazo: quadriénio em curso 2000/2003.

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826210

PIRES & LEITE, INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 794/000824; identificação de pessoa colectiva n.º 504691252; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 13/021028; pasta n.º 23 221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o corpo do artigo 2.º, a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Corpo

O objecto da sociedade consiste na indústria hoteleira.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826318

ÓPTICA � OLHO VIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 615/990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504531654;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 19 e 20/021028; pasta n.º 20 643.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, de Fernando José Vilela
Ferreira, em 7 de Agosto de 2002, por renúncia; e alteração do con-
trato, passando o n.º 2 do artigo 4.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos que envolvam responsabilidade para a sociedade é suficien-
te a assinatura da gerente Elisa Adriana Ferreira Silva Guedes Almeida.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826334

J. C. CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 392/970731; identificação de pessoa colectiva n.º 503947725;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/021028; pasta n.º 17 563.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de mudança de sede para:

Rua do Sargento Abílio, 38, rés-do-chão, freguesia de Ramalde,
Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826300

MAST INDUSTRIES, INC.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 231/940527; identificação de pessoa colectiva n.º 980094887;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/021028; pasta
n.º 12 800.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de encerramento da representação permanente, em 31 de
Julho de 2002.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826296

TRANSFORMA PUBLICIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 518/901130; identificação de pessoa colectiva
n.º 502454890; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 1 e 2/021028; pasta n.º 6374.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerente, de António Augusto de Freitas
Batista, em 25 de Março de 1992, por renúncia.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000826288

IMO-R � COMPANHIA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 376/900223; identificação de pessoa colectiva
n.º 502298340; inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 12/
030121; pasta n.º 1235.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Redução de capital e alteração do contrato.
Quantia a que ficou reduzido: € 300 000,00.
Artigo alterado: 5.º, n.º 1.
Capital: € 300 000,00, dividido em 60 000 acções, com o valor

nominal de € 5,00 cada.
Data da deliberação: 25 de Março de 2002.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762484

HELENA CASTRO/ANTÓNIO RAPOSO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 585/971110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504002929; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
021216; pasta n.º 17 798.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 4 612 050$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

Ângela Maria, 922 410$; Helena Maria, 2 306 025$ e António Al-
berto, 1 383 615$ e em reforço das respectivas quotas.

Capital: € 25 000,00.
Sócios e quotas:
1) Ângela Maria Raposo da Silva e Sousa, € 5000,00;
2) Helena Maria de Castro Pereira Ferreira da Silva, € 12 500,00;
3) António Alberto Raposo da Silva e Sousa, € 7500,00.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que me cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762468

PROMAG � MANUTENÇÃO, GESTÃO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 276/980805; identificação de pessoa colectiva
n.º 5042245907; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
030109; pasta n.º 18 755.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Dissolução e encerramento da liquidação, com as contas aprovadas

em 10 de Dezembro de 2002.

É o que me cumpre certificar.

5 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762450
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QUINTA DA BOUÇA � AGROTURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 683/021024; identificação de pessoa colectiva
n.º 502254017; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 7 e 8/030109; pasta
n.º 26 583.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Armando Virgílio Ferreira de

Barros, por renúncia em 20 de Dezembro de 2002.
Designação em 20 de Dezembro de 2002, de Emílio José Vilas Boas

Esteves Pereira, solteiro, maior, para gerente.

É o que me cumpre certificar.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762425

MELO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 784/030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506402762;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/030109.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Melo & Barros, L.da e tem a sua
sede na Rua do Farol, 41, 3.º, freguesia da Foz do Douro, concelho do
Porto.

2 � A gerência fica autorizada a, por simples deliberação sua, des-
locar a sede para outro local dentro do mesmo concelho ou de con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de investimentos na área
imobiliária, nomeadamente, compra e venda de imóveis para si ou
para revenda dos adquiridos para esse fim, a construção, a urbaniza-
ção e loteamento, a promoção, a administração e a locação de bens
imobiliários próprios ou de terceiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas sendo uma, com o
valor nominal de 38 000 euros, pertencente à sócia Darcília da Silva
Santos Melo e outra, com o valor nominal de 12 000 euros, perten-
cente ao sócio Duarte Nuno da Silva Santos Melo de Barros.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao montante global de 250 000 euros, mediante
deliberação tomada com os votos favoráveis de sócios que represen-
tem, pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios.
2 � A sócia Darcília da Silva Santos Melo poderá, por uma ou

mais vezes, dividir e ceder, total ou parcialmente, pelos preços, con-
dições e a quem entender, sócio ou estranho, a quota ou quotas de que
é ou venha a ser titular.

3 � Em todos os demais casos, a cessão de quotas a favor de es-
tranhos, cônjuges, descendentes ou ascendentes de sócios, depende do
consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os
restantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de prefe-
rência na respectiva aquisição.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um só gerente,
a sócia Darcília da Silva Santos Melo, por direito especial, e obriga-
se pela sua assinatura ou intervenção.

2 � O gerente não está obrigado a prestar caução e terá ou não
remuneração conforme vier a ser deliberado pelos sócios.

ARTIGO 6.º

As normas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais po-
derão ser derrogadas por mera deliberação dos sócios tomada por
maioria de três quartos do capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, já constituídas ou a constituir, com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000762395

PONTO CARDEAL � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 902/961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503768634;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 6/021227; pasta
n.º 16 443.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Designação em 30 de Dezembro de 2001, de Carlos Manuel Mo-

rais Ferreira da Cruz, para gerente.

É o que me cumpre certificar.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762387

MRFC � CONSULTADORIA, ESTUDOS E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 456/000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504770332;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/030107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a seguinte transformação em sociedade unipessoal, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MRFC � Consultadoria, Estu-
dos e Gestão, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Júlio de
Brito, 100, freguesia da Foz do Douro, concelho do Porto.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria em gestão, estudos
económicos, bem como actividades imobiliárias, nomeadamente com-
pra para revenda de imóveis e gestão de imóveis e gestão de imóveis
próprios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota do seu único sócio Rolf
Schmachtenberg.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência compete a um ou mais gerentes designados pela
assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou de
um procurador, neste último caso nos precisos termos do respectivo
instrumento de mandato.

ARTIGO 5.º

A sociedade está autorizada a celebrar negócios jurídicos com o seu
sócio único.

ARTIGO 6.º

O sócio único pode fazer-se representar nas assembleias gerais da
sociedade por qualquer terceiro, sem as limitações constantes do arti-
go 249.º, n.º 5 do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Anualmente será dado balanço, com referência a 31 de Dezembro
ou a qualquer outra data mediante simples deliberação da assembleia
geral, e os lucros líquidos apurados, deduzidos 5% para a reserva legal
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e as importâncias que a assembleia geral, sem qualquer limite, delibe-
rar afectar a outras reservas ou à realização de outros fins ou interes-
ses da sociedade, serão distribuídos pelo sócio único.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade dissolve-se por deliberação do sócio único ou nos
casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral nomeará os liquida-
tários, sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

Está conforme.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762379

INVIPORTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 081/001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505132540; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/
030107; pasta n.º 23 600.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º, n.º 1; 3.º e 4.º, n.º 1.
Capital: € 5000,00.
Sócios e quota:
1) Jerónimo da Cunha Barbosa, € 2750,00;
2) Carlos Miguel Borges de Sousa, € 1750,00; e
3) Elisabete Maria Ferreira da Cunha Barbosa, € 500,00 .
Gerência: compete aos sócios Jerónimo, já designado e Carlos Mi-

guel, designado em 14 de Novembro de 2002.
Forma de obrigar: intervenção conjunta de dois gerentes, sendo

obrigatória a do Jerónimo.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que me cumpre certificar.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762360

PAROT � PORTUGAL, SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 474/970918; identificação de pessoa colectiva
n.º 503957968; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
030107; pasta n.º 17 649.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Dissolução e encerramento da liquidação, com as contas aprovadas

em 27 de Novembro de 2002.

É o que me cumpre certificar.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762352

SEGUNDO A SEGUNDO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 246/980727; identificação de pessoa colectiva
n.º 504217186; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 10/030107; pasta n.º 18 690.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Abraão Salomão Kacan Kolinski,

por renúncia em 2 de Dezembro de 2002.

É o que me cumpre certificar.

1 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000762344

LUÍS MORAES SARMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 777/030107; identificação de pessoa colectiva

n.º 506364860; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
030107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Moraes Sarmento,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de João de Deus, 721, 2.º,
esquerdo, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de radiologia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
representado por uma quota desse montante, pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado, fica afecta ao sócio único e a quem mais vier por ele a ser
designado.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, nos termos e condições previstas na lei.

ARTIGO 6.º

A gerência fica autorizada a proceder ao levantamento do capital
social, face às despesas com a constituição da sociedade, aquisição de
bens de equipamento e ainda para fundo de maneio.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000762328

METRIMUS � GESTÃO DE PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 571/960531; identificação de pessoa colectiva n.º 503661384;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 3, 6 e 7/030124; pasta n.º 16 036.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: € 15 012,02, realizado em dinheiro, subscrito pelos sóci-

os António Forbes, € 15 008,42, sendo € 15 004,81 a acrescer à quota
de € 1995,19 e € 3,61 a acrescer à quota de € 1496,39; Carlos Fi-
lipe, Fernando Manuel e António Paulo, € 1,20, cada um, e em re-
forço das respectivas quotas.

Capital: € 20 000,00.
Sócios e quotas:
1) António Forbes de Bessa Lencastre, € 1500,00 e € 17 000,00;
2) Carlos Filipe Cardoso Barroso Alves;
3) Fernando Manuel Gonçalves Mariz; e
4) António Paulo Teixeira de Queiróz Valença, € 500,00,

cada um.

Cessação de funções de gerente de António Paulo Teixeira de
Queiróz Valença, por renúncia em 25 de Outubro de 2002.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º, n.º 1; 2.º, 3.º e 6.º
Objecto: Gestão e promoção de investimentos imobiliários, com-

pra e venda de imóveis para a sociedade ou para revenda, e activida-
des conexas. Administração de projectos de investimento e das par-
ticipações financeiras da sociedade. Construção, loteamento e
urbanização. Gestão de projectos imobiliários. Gestão de projectos.
Gestão técnica de empreendimentos. Gestão geral da qualidade em
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empreendimentos de construção. Coordenação e fiscalização de obras
e prestação de serviços de engenharia e arquitectura.

Capital: € 20 000,00.
Sócios e quotas:
1) António Forbes de Bessa Lencastre, € 1500,00, € 17 000,00 e

duas de € 500,00; e
2) António Paulo Teixeira de Queiróz Valença, € 500,00.
Gerência: Compete ao sócio António Forbes, já designado.
Forma de obrigar: Intervenção de um gerente.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que me cumpre certificar.

10 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761720

OFICIALPINTA � PINTURAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 834/20000915; identificação de pessoa colectiva n.º 505027739;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/030124; pasta
n.º 23 265.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Gerência: Compete a todos os sócios, designados em 17 de Janeiro

de 2003.
Forma de obrigar: Intervenção de dois gerentes.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que me cumpre certificar.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000761690

SOCIEDADE MERCANTIL DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 175/591030; identificação de pessoa colectiva
n.º 500416532; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/
030124; pasta n.º 424.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Dissolução e encerramento da liquidação, com as contas aprovadas

em 31 de Dezembro de 2002.

É o que me cumpre certificar.

10 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761712

NATUREZA SAUDÁVEL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 625/990204; identificação de pessoa colectiva n.º 504531476;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 13, (of.) 14 e 15/030124; pasta n.º 20 665.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Reforço: € 8004,81, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Sede: Rua da Fonte do Outeiro, 333, Paranhos, Porto.
Capital: € 10 000,00.
Sócios e quotas:
1) Maria do Céu César Abegão Oliveira, € 9500,00; e
2) Henrique José Branquinho de Oliveira Pinto Pessoa, € 500,00.

Cessação de funções de gerente de Maria do Céu César Abegão
Oliveira, por renúncia em 15 de Outubro de 2002.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que me cumpre certificar.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000761682

ITALUSA � EMPREENDIMENTOS PUBLICITÁRIOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 345/690612; identificação de pessoa colectiva n.º 500142823;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
030124; pasta n.º 22 616.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Sede: Rua de D. Manuel II, 55, Miragaia, Porto.

É o que me cumpre certificar.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000761674

SOUSA & PIMENTA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 819/030124; identificação de pessoa colectiva n.º 506269493;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sousa & Pimenta � Actividades
Hoteleiras, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Ouro, 274, na freguesia de
Lordelo do Ouro, cidade do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em bar, café e restaurante.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel Guedes Pimenta e João Carlos Pereira de Sousa.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos
os sócios, Manuel Guedes Pimenta e João Carlos Pereira de Sousa.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos são
necessárias as duas assinaturas em conjunto dos gerentes nomeados.

3 � A gerência poderá fazer contratos de arrendamento ou tres-
passe de e para a sociedade, celebrar contratos de leasing, comprar e
vender bens imóveis e obter empréstimos pelo tempo, prazo e con-
dições que entender.

4 � A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 7.º

Os sócios ficam obrigados a efectuar suprimentos gratuitamente até
ao quíntuplo do capital social, dependendo de prévia deliberação dos
respectivos contratos.

Está conforme.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000761640
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ROSÁLIA CUBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 818/030124; identificação de pessoa colectiva n.º 506419126;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rosália Cubal, L.da, e tem sede no
Porto, na Praça do Bom Sucesso, Edifício Bom Sucesso Trade Center,
61, 11.º, escritório 1.102, freguesia de Massarelos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de prática clínica em ambu-
latório.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros e está dividido em duas
quotas, sendo: uma no valor nominal de 14 250 euros, pertencente à
sócia Rosália Maria Soares Cubal; e uma no valor nominal de
750 euros, pertencente à sócia Rosália Manuel Cubal Pena Ferreira.

2 � As referidas quotas já se encontram realizadas quanto a meta-
de do seu valor, em dinheiro, devendo a parte restante ser realizada
até 31 de Dezembro de 2003, também em dinheiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios de maior idade prestações
suplementares até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, para a qual, em primeiro lugar, e para os sócios não cedentes,
em segundo, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunerados
ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Rosália Maria Soares
Cubal.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do sócio;
c) Quando a quota seja transmitida com violação do disposto no

artigo 4.º

Está conforme.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000761631

HOLDINGPAR � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 005/980421; identificação de pessoa colectiva
n.º 504133551; averbamento n.º 1 e inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 2 e 3/030121; pasta n.º 18 336.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções do vogal do conselho de administração: José

Fernando Maia de Araújo e Silva, por renúncia em 30 de Dezembro de 2002.
Designação de Domingos Miguel Sequeira de Almeida, casado, para

vogal do conselho de administração, mandato em curso, 2002/2005,
deliberada em 30 de Dezembro de 2002.

É o que me cumpre certificar.

7 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro Edgar
Campos Martins. 2000761623

OLIVEIRA, DAMAS & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 107/890726; identificação de pessoa colectiva n.º 502193204;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: (of.) 10 a 14 e 15/030203; pasta n.º 22 875.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Eliseu Dias de Carvalho e Gracinda

Pires, por renúncia em 3 de Outubro de 2002.
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Capital: € 5000,00.
Sócios e quotas:
1) António Dias Gomes, € 1500,00;
2) Antero Brandão de Almeida;
3) Adão da Silva Santos, € 1250,00, cada um;
4) Manuel Teixeira Gomes; e
5) Sérgio Manuel Marques Gomes, € 500,00, cada um.
Gerência: Compete aos sócios António, Antero e Adão, designa-

dos em 3 de Outubro de 2002.
Forma de obrigar: Intervenção conjunta de dois gerentes.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que me cumpre certificar.

12 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761836

NOSADMINISTRAMOS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 467/000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504874543;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; inscrições n.os 7 e 8; números e
data das apresentações: (Of.) 20, 21 e 22/030203; pasta n.º 22 779.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Ana Almeida Medeiros, por

renúncia em 2 de Outubro de 2001.
Designação em 2 de Outubro de 2001, de Paulo Caseiro Simões,

para gerente.
Redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: € 5000,00.
Sócios e quotas:
1) Alexandre Miguel da Cunha Jardim Teixeira Mendes; e
2) Paulo Caseiro Simões, € 2500,00, cada um.
O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta

respectiva.

É o que me cumpre certificar.

12 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761810

MANUEL ANTAS � DESPACHANTES OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 730/880307; identificação de pessoa colectiva n.º 501944451;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 28/030203; pasta
n.º 12 661.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Alteração do contrato:
Artigos alterados: 1.º, n.º 1; 3.º e 8.º, n.º 1.
Sede: Rua dos Transitários, 186, entrada 1, sala BG, Perafita,

Matosinhos.
Capital: € 62 349,74.
Sócios e quotas:
1) Manuel Ferreira de Morais Antas, € 100,00;
2) José Alves dos Reis Maia, € 6234,97; e
3) Amândio Joaquim Silva Peixoto, € 56 014,77 (unificada).
Gerência: Compete aos sócios Manuel Ferreira, já designado e

Amândio Joaquim, designado em 26 de Novembro de 2002.
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O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que me cumpre certificar.

12 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761828

VENCE � CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 229/020823; identificação de pessoa colectiva
n.º 506280667; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 29/030203; pasta n.º 26 003.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Sede: Rua de Guedes de Azevedo, 9, 1.º, Santo Ildefonso, Porto.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que me cumpre certificar.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761801

VAZ FERREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 843/030203; identificação de pessoa colectiva
n.º 505992045; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
030203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vaz Ferreira & Fernandes, L.da, com
sede na Rua da Alegria, 26, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do
Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de café bar-concerto, ac-
tividades de divulgação de obras de arte; consultoria na área da
hotelaria e outras áreas industriais, nomeadamente consultoria para
os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761798

INQUIETUDES � TÊXTEIS E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 842/030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506425258;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INQUIETUDES � Têxteis e Artigos
para o Lar, L.da, e tem sede na Rua da Constituição, 345-B, freguesia
do Bonfim, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou para outra forma de repre-
sentação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de têxteis,
artigos de decoração para o lar e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 8000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 80 000 euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todas as sócias que
desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar a sociedade, são necessárias as
assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre as sócias; contudo a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar e as restantes sócias não cedentes em segundo lugar,
do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer das sócias,
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 a sócia praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócia;
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.
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2 � As sócias podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou a algumas das sócias ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de uma das sócias 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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas, mediante
deliberação unânime.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada à reser-
va legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761780

GUERRAGEST � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 841/030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506426424;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a firma GUERRAGEST � Administração
de Condomínios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr.
Mário de Vasconcelos e Sá, 10, 1º, direito, freguesia de Cedofeita,
concelho do Porto.

b) A gerência, poderá deslocar a sua sede para outro local dentro
do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, assim como poderão
ser criadas sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em qualquer concelho do país.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na gestão e administração de condomínios
e prestação de todo o tipo de serviços relacionados com estas duas
actividades nomeadamente serviços de limpeza.

ARTIGO 3.º

a) O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, de
que é titular a sócia Maria de Fátima Gomes Vieira Guerra.

b) Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de capital
até ao montante de 20 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

A sócia única fica autorizada a efectuar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que necessários ou inerentes à prossecução do objec-
to social, pela forma escrita exigida por lei e de acordo com decisão
da própria.

ARTIGO 5.º

a) A gerência da sociedade e sua representação activa e passiva serão
exercidas pela sócia única Maria de Fátima Gomes Vieira Guerra que fica
desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme vier a
decidir, podendo também serem designados gerentes não sócios.

b) A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
c) Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá, adquirir,

alienar, permutar e onerar bens imóveis e móveis, bem como subs-
crever contratos de locação financeira ou de trespasse de estabeleci-
mentos comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade, através da gerência, pode nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, incluindo os de disposição de bens sociais, móveis ou imóveis.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e ou
empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade
está a exercer.

ARTIGO 8.º

Por morte da sócia, a sociedade continua, designando os herdeiros
da falecida um de entre eles que a todos represente na sociedade en-
quanto a quota se mantiver em comunhão hereditária.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761771

SONO E SONHOS � PRODUTOS TERAPÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 138/010124; identificação de pessoa colectiva n.º 505120208; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 22/030124; pasta n.º 23 671.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-

zação, deliberada em 30 de Dezembro de 2002, biénio 2003/2004.
Conselho de administração: presidente � Darlene Maria Tauffer,

solteira, maior; vogais: Sérgio Luís Tauffer, solteiro, maior e Antó-
nio Ferreira da Silva, casado.

Fiscal único: António Anjos, F. Brandão & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por António José dos
Anjos, casado, revisor oficial de contas; suplente: Jónatas de Jesus
Margarida, casado, revisor oficial de contas.

É o que me cumpre certificar.

11 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761763

SAEI � SOCIEDADE AGRÍCOLA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 586/930603; identificação de pessoa colectiva n.º 502994347;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 18/030124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de transformação em sociedade anónima, cujos
artigos seguem:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SAEI � Sociedade Agrícola e Empre-
endimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Boavista, 844, 2.º, sala 2.4, fregue-
sia de Cedofeita, concelho do Porto, podendo ser transferida, nos
termos da lei, por deliberação do órgão de administração.

2 � O órgão de administração poderá criar, dentro ou fora do país,
as delegações ou qualquer outra forma de representação que julgue
conveniente, nos termos legais.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a exploração agro-pecuária, agro-tu-
rismo, turismo de habitação, compra e venda de propriedades.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 250 000 euros, está integralmente subscrito e
realizado e é dividido em 25 000 000 de acções, ordinárias, do valor
nominal de 0,01 euros cada uma.
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ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000, 100 000,
1 000 000 e 10 000 000 de acções.

3 � Os títulos são assinados por dois administradores podendo
ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada, ou por igual
número de mandatários da Sociedade para o efeito designados.

4 � Poderão ser emitidas novas acções sem direito a voto que
poderão ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um
prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o
caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a Socieda-
de fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante
a determinar na data em que se verificar a deliberação da emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
sua conversão em qualquer uma das formas de representação permiti-
das por lei.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos accionistas ou
do órgão de administração.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

A Sociedade é gerida por um conselho de administração composto
de três membros, eleitos em assembleia geral, designando esta ou o
conselho, o presidente.

ARTIGO 8.º

Compete ao órgão de administração assegurar a gestão dos negócios
sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto social para
o que lhe são conferidas os mais amplos poderes, incluindo, nomea-
damente os seguintes:

a) Representar a Sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens. Para o efeito, o órgão de administração poderá dele-
gar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro;
f) Participar no capital social de outras sociedades de responsabili-

dade limitada, bem como participar noutras formas de associação e
de colaboração com outras empresas.

ARTIGO 9.º

1 � Todos os documentos que obriguem a Sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados:

a) Pelo presidente do conselho de administração;
b) Por dois administradores;
c) Um administrador ou mandatário se, para intervir no acto ou

actos, tiver sido designado em acta pelo conselho de administração;
d) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou um dos mandatários.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros do conselho o convoque, devendo as deliberações que
forem tomadas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos emitidos.
4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões

do conselho por outro administrador mediante carta que explicitando
o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presidente,
mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente.

ARTIGO 11.º

Os membros do órgão de administração não caucionarão o exercí-
cio do seu cargo, salvo se a lei imperativa ou deliberação de accionis-
tas a tal obrigue.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente ou a um conselho fiscal composto de três membros efectivos
e um suplente, eleitos em assembleia geral ou por qualquer outro modo
previsto na lei.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Registado em seu nome nos registos da Sociedade, depositado
nos cofres da Sociedade ou feito o depósito em intermediário finan-
ceiro autorizado nos termos da lei;

b) Inscrito em contas de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 � O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea b) do número anterior, tem de ser comprovado por
carta emitida por essa instituição que dê entrada na Sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da data da sua realização, salvo se ti-
verem comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 � Os accionistas poderão ser convocados através de carta regis-
tada com aviso de recepção, nos termos da lei.

ARTIGO 14.º

 A cada acção corresponde um voto, sem qualquer limite.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação des-
de que se achem presentes ou representados accionista que represen-
tem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano ou em

qualquer outro prazo previsto na lei;
b) Em sessão extraordinária, sempre que os órgãos de administra-

ção ou de fiscalização o julguem conveniente ou a requerimento de
accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 18.º

A remuneração ou não dos órgãos sociais, será deliberada pela
assembleia geral.

ARTIGO 19.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma e mais vezes.

Designa os órgãos sociais da Sociedade no seu novo tipo, para o
quadriénio de 2002/2005 que são os seguintes:

Conselho de administração: presidente � Rui José Monteiro de
Barros D�Orey, casado; vogais: Maria Teresa Cerveira Cordeiro
D�Orey, casada; e Gaspar Gil Cerveira Cordeiro de Albuquerque D�Orey,
solteiro, maior.

Todos residentes na Rua de Serralves, 124, Porto.
Fiscal único efectivo: Ribeiro Pires & Sousa, Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, com sede na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º
direito, no Porto, representada por Rui Alberto Machado de Sousa,
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revisor oficial de conta n.º 668, casado, com domicílio profissional
na referida Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito; fiscal único
suplente: Manuel Galvão Pires, revisor oficial de contas n.º 672, ca-
sado, com domicílio profissional na dita Rua de Sá da Bandeira, 726,
3.º, direito.

Está conforme.

10 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000761755

MILAN � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 245; identificação de pessoa colectiva n.º 505940167; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020219; pasta
n.º 26 020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Documento complementar

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MILAN � Imobiliária, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Cimo de Vila, 7, 1.º, freguesia da Sé, cidade e
concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode des-
locar a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e pode criar sucursais, agências, delegações, filiais ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

§ 1.º A sociedade tem por objecto a compra e venda, permuta,
administração, arrendamento ou aluguer de bens imóveis ou móveis;
promoção e gestão de investimentos imobiliários.

§ 2.º A sociedade pode, por simples deliberação da gerência, adqui-
rir quaisquer participações, designadamente quotas ou acções, em so-
ciedades com objecto igual ou diferente do seu, bem como, celebrar
acordos de cooperação ou contratos de associação com outras em-
presas do mesmo ramo, participar em agrupamentos complementa-
res de empresas ou em consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de uma quota de 22 500 euros,
pertencente à sócia Rita Sudhirkumar Thakrar e uma quota de
2500 euros pertencente ao sócio Sudhirkumar Ratilal Thakrar.

ARTIGO 4.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pelo sócio Sudhirkumar Ratilal Thakrar,
e pelo não sócio Manish Ratilal Thakrar, casado, residente na Praceta
de 25 de Abril, 162, 10.º, esquerdo, em Vila Nova de Gaia que desde
já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se da seguinte forma:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um mandatário, nomeado com poderes para

o acto, de harmonia com o disposto no artigo 252.º n.º 6 do Código
das Sociedades Comerciais.

§ 2.º São, desde já, conferidos à gerência os seguintes poderes:
a) Adquirir e alienar, para a sociedade, ainda que para seu uso, quais-

quer viaturas;
b) Alienar e adquirir, de e para a sociedade, quaisquer imóveis;
c) Adquirir e ceder por trespasse ou cessão de exploração, bem como

onerar, quaisquer estabelecimentos comerciais ou industriais;
d) Tomar ou rescindir o contrato de arrendamento ou sub-

arreandamento de qualquer local.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, ou parte delas, é livre entre os sócios; para
estranhos, ficará sempre dependente do consentimento da sociedade,
mesmo para as cessões entre cônjuges, ascendentes e descendentes,
gozando de direito de preferência os sócios e a sociedade sucessiva-
mente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de adquirir, alienar ou amor-
tizar compulsivamente:

a) As quotas dos sócios falecidos, interditos ou inabilitados;
b) As quotas que em partilha dos bens do casal motivada por di-

vórcio, separação judicial de pessoas e bens ou simples separação de
bens vierem a caber ao cônjuge do sócio,

c) As quotas que tenham sido cedida sem prévio consentimento da
sociedade;

d) As quotas que tenham sido arroladas, arrestadas, penhoradas,
apreendidas em processo judicial ou fiscal e para a massa falida ou
insolvente, ou por qualquer outra forma subtraídas ao poder de livre
disposição do titular;

e) As quotas dos sócios que violem gravemente os seus deveres para
com a sociedade de modo a comprometer a prossecução do objectivo
societário ou, de alguma maneira, a obstar a que o mesmo seja pros-
seguido com maior vantagem para a sociedade.

2 � Na deliberação que tiver por objecto a amortização, não terá
direito de voto o titular da quota a amortizar.

ARTIGO 8.º

Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amortiza-
ção da quota ou da execução do sócio é:

a) No caso previsto no artigo 6.º, e nas alíneas a), b) e c) do arti-
go 7.º deste pacto, o valor real da quota, apurado no balanço anual
elaborado há menos de três meses, ou em balanço especialmente ela-
borado para o efeito, organizado e aprovado nos termos prescritos
para o balanço anual.

b) No caso de violação do disposto na alínea e) do artigo 7.º deste
pacto, o valor nominal das quotas sem qualquer acréscimo, ou o valor
que resultar do último balanço aprovado, se for menor que o valor
nominal.

ARTIGO 9.º

Os sócios podem deliberar livremente sobre o destino dos lucros,
após a dedução das reservas legais, não ficando a assembleia geral
vinculada à quota parte da distribuição obrigatória dos lucros.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Ponte Chora. 2000828949

MINIMERCADO DONAS DE CASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 410/940826; identificação de pessoa colectiva n.º 503253987;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 61/020103; pasta
n.º 13 016.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de aumento, redenominação e alteração do contrato, pas-
sando o artigo 3.º, 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 no valor de 2500 euros, cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Maria Teresa Pinto Rodrigues
de Carvalho Lopes e Altino Lopes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 2000764169

ROSA � SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS
TRADICIONAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 822/030128; identificação de pessoa colectiva
n.º 506392465; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
030128; pasta n.º 26 734.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 128 � 3 de Junho de 2003 11 761

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Contrato social

Rosa Maria Junqueiro Tavares da Cunha Guimarães Furtado Duar-
te, casada no regime da separação de bens com João Carlos Furtado
Duarte Veloso, natural da freguesia de Santo Ildefonso, concelho do
Porto, residente na Rua do Professor Mota Pinto, 261, rés-do-chão,
cidade do Porto, portadora do bilhete de identidade n.º 5830226,
emitido em 9 de Outubro de 2001, pelos Serviços de Identificação
Civil do Porto, contribuinte fiscal n.º 148639070, outorga o presen-
te contrato constituição de uma sociedade unipessoal que se vai reger
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

§ 1.º A sociedade adopta a firma ROSA � Serviços e Comércio
de Produtos Tradicionais, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua
do Padre Luís Cabral, 1124, freguesia da Foz do Douro, concelho
do Porto.

§ 2.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços a particulares
e empresas, catering, elaboração de ofertas para particulares e insti-
tuições, com base em produtos tradicionais. Comércio de produtos
alimentares, vinhos e bebidas alcoólicas, produtos de gastronomia
tradicional, representação e marcas, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente à
sócia, Rosa Maria Junqueiro Tavares da Cunha Guimarães Furtado
Duarte.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes eleitos em  assembleia geral.

§ 2.º Para obrigar e vincular validamente a sociedade em todos os
seus actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

§ 3.º No exercício dos seus poderes, o gerente poderá comprar,
trocar ou vender viaturas automóveis para e da sociedade, tomar de
arrendamento quaisquer locais para a sociedade, confessar, desistir e
transigir em juízo.

§ 4.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, letras de favor,
subfianças e actos similares.

§ 5.º A sócia única é designada gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, nos termos e condições previstas na lei.

Está conforme.

7 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2000765122

TABACOS ANTÓNIO BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 65, de 18 de Março de 2003, a p. 5970-(158), foi publicada
com inexactidão a denominação da sociedade Tabacos António
Brito, L.da Assim, a denominação correcta é a atrás mencionada, e
não como foi publicada. 3000103032

PORTO � 3.A SECÇÃO

BIORUMO � PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9957/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504176951;
número e data da prestação de contas: 7/01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000714919

ELNOR � EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
E DE LABORATÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 107/750220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500094403; número e data da prestação de contas: 1/03072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000714900

CARDOSO DE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 027/20010301; identificação de pessoa colectiva
n.º 505090996; número e data da prestação de contas: 12/03072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000714897

ANTÓNIO SILVA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 385/20010802; identificação de pessoa colectiva
n.º 505470454; número e data da prestação de contas: 10/03072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000714889

SETAS COSTA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 057/970207 identificação de pessoa colectiva n.º 503819042;
número e data da prestação de contas: 7/03072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000719937

J. F. MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 459/871127; identificação de pessoa colectiva n.º 501900805;
número e data da prestação de contas: 11/02072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000719929

FERNANDO & EMÍDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 714/20011211; número e data da prestação de contas: 4/
03072002.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000719910

MAVIDEO � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65/901030; identificação de pessoa colectiva n.º 502431770;
número e data da prestação de contas: 27/01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000719902

TOTALPLAN (PORTO) PLANEAMENTO DE CARGA
E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7426/960827; identificação de pessoa colectiva n.º 503709441;
número e data da prestação de contas: 28/01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000719899

ECOCIENTE, ESTUDOS E CONSULTORIA EM AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 618/20000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 505027674; número e data da prestação de contas: 30/01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000719880

PONTOGLOBAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 866/20021124; número e data da prestação de contas: 18/
01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000719872

CLÍNICA ORTOPÉDICA ANSELMO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 605/20000926; número e data da prestação de contas: 12/
01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2001240287

SOCIEDADE DE TRANSPORTES PINTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 121/20010420; número e data da prestação de contas: 11/
01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2001240279

DIAMANTINO & PAULA � COMÉRCIO VESTUÁRIO L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 010/20000510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504914146 número e data da prestação de contas: 4/01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2001240260

CARLOS SILVA & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 029/20000515; identificação de pessoa colectiva
n.º 504879650; número e data da prestação de contas: 8/01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2001240252

AUTOMOLDES � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 052/20010326; identificação de pessoa colectiva
n.º 505355515; número e data da prestação de contas: 77/
02072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2001240244

JORGE CARVALHO � FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 537/20011011; número e data da prestação de contas: 36/
01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2001240236

IMOBILIÁRIA DE MOREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 771/920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502730323;
número e data da prestação de contas: 32/01072002.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2001240228

ANTÓNIO CARLOS NOGUEIRA COUTO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 968/20020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505879387;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/20030224.
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Certifico que, a sociedade que anteriormente tinha a firma Antó-
nio Carlos Nogueira Couto Soares, Sociedade Unipessoal, L.da, refor-
çou o capital com € 500,00, em dinheiro, e alterou o contrato da
sociedade, tendo sido transformada em sociedade por quotas plural,
modificando a redacção dos artigos 1.º, n.º 1; 3.º e 4.º

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Carlos Nogueira Souto
Soares, L.da e tem a sua sede na Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro,
125, Galeria Direita, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 5500 euros, correspondente à
soma de duas quotas, uma do valor nominal de 5000 euros pertencente
ao sócio António Carlos Nogueira Couto Soares e outra de 500 euros
pertencente à sócia Maria Guilhermina Couto Maximiano Couto Soares.

4.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio António Carlos
Nogueira Couto Soares, já nomeado gerente, remunerado ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar e representar a sociedade em todos os actos
e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é suficiente
a assinatura de um gerente.

Está conforme.

12 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000669514

J. MANUEL DUARTE, TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 067/990317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504699261; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/20030224.

Certifico que, cessou funções a gerente Susana Maria Moreira Tei-
xeira Pedrosa e Castro, em 5 de Maio de 2002, por renúncia.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2001430256

VESTIMA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3218-A/930429; identificação de pessoa colectiva
n.º 501640410; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: (of.) 23/20030224.

Certifico que, cessou funções a gerente Ana Silva Pereira Jordão
Felgueiras, em 7 de Fevereiro de 2003, por renúncia, e foi alterado o
contrato da sociedade, tendo sido modificados os artigos 2.º e 4.º que
ficam com a seguinte redacção.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
87 400 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de
69 920 euros, pertencente à sócia Maria Eduarda Caiado da Silva
Pereira e outra de 17 480 euros pertencente ao sócio Jorge Moreira
Osório.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade fica afecta aos dois
sócios Maria Eduarda Caiado da Silva Pereira e Jorge Moreira Osório,
desde já designados gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2001430230

DOMINGOS TEIXEIRA SOARES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 670/20030224; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20030224.

Certifico que foi constituída por Domingos Teixeira Soares a so-
ciedade unipessoal por quotas em epígrafe, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Domingos Teixeira Soares, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sede na Rua de Trás, 455, freguesia de Santa
Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples decisão da gerência a sede social pode ser
transferida dentro do mesmo concelho, ou concelhos limítrofes, bem
como criar filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto comércio de veículos automóveis e
motociclos novos e usados e reparação de motociclos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro é de
5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade pertencem ao só-
cio Domingos Teixeira Soares, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único pode celebrar com a Sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do seu objecto social.

ARTIGO 6.º

Mediante decisão do sócio, a Sociedade pode participar no capital
de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente, associar-
-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer agrupa-
mentos complementares de empresas, associações em participação ou
consórcios ou entidades de natureza semelhante.

Está conforme.

11 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000719660

NEORIL � MÁQUINAS FERRAMENTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 289/791010; identificação de pessoa colectiva n.º 500703337;
inscrição n.º 10 e inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 8 e
13/20030121.

Certifico que o capital da sociedade foi elevado a € 300 000,00,
após o reforço com € 50 601,04, em reservas livres, distribuídas pelos
sócios em partes iguais, ficando cada um dos sócios Francisco Américo
Vieira Praça e Manuel Ferreira de Sousa com uma quota de € 150 000,00.

Mais certifico que a sociedade foi transformada em sociedade anó-
nima, ficando a reger-se pelo seguinte contrato: 

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

 A sociedade adopta a firma NEORIL � Máquinas Ferra-
mentas, S. A., mantém a sua duração por tempo indeterminado e rege-
-se pelos presentes estatutos e pelas disposições legais aplicáveis.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Avenida do Comendador Ferreira de Ma-
tos, 439, freguesia e concelho de Matosinhos.

2 � A administração fica, desde já, autorizada a transferir a sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como a abrir delegações, sucursais, agências ou qual-
quer outra forma de representação que julgue conveniente, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � O objecto social consiste no comércio de representações,
importação e exportação de equipamentos industriais nacionais e es-
trangeiros.

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 especiais,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participações, e participar
na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
300 000,00 euros, e está representado por 60 000 acções ao porta-
dor, do valor nominal de 5 euros cada.

2 � Por deliberação da administração o capital social poderá ser au-
mentado, por uma ou mais vezes, até ao montante de 600 000,00 euros
ou por deliberação da assembleia geral para valores superiores a
600 000,00 mil euros.

3 � Nos aumentos de capital, os accionistas terão direito de pre-
ferência na subscrição de novas acções na proporção das que ao tem-
po possuírem, ou no rateio das que não tenham sido inicialmente
subscritas, salvo deliberação em sentido contrário tomada pelo órgão
que deliberou o respectivo aumento de capital.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções, poden-
do os accionistas exigir, a todo o tempo e a expensas suas, a concen-
tração ou o desdobramento desses títulos.

2 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis, nos termos da lei.

3 � Os títulos representativos das acções serão ao portador ou
nominativos, convertíveis de acordo com a vontade do seu titular.

4 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos de ac-
ções são assinados pela administração, podendo uma ou mais assina-
turas ser de chancela desde que devidamente autorizadas.

ARTIGO 6.º

Outras emissões de títulos

1 � A sociedade poderá emitir quaisquer títulos negociáveis legal-
mente permitidos, nomeadamente acções preferenciais sem voto e
obrigações de qualquer espécie, nos termos da lei e nas condições
estabelecidas pela assembleia geral.

2 � Aplicam-se às emissões referidas neste artigo o disposto no
artigo 5.º

ARTIGO 7.º

Prestações acessórias

1 � A sociedade poderá impor aos accionistas, por deliberação
tomada com os votos favoráveis de accionistas que representem, pelo
menos, três quartos do capital social, a obrigação de efectuar presta-
ções acessórias, com carácter pecuniário, a título gratuito.

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 reque-
rimento dos respectivos detentores ou titulares, constituem encargos
dos interessados, a pagar no momento da formulação do correspon-
dente pedido.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá, nos termos da lei e com a necessária autoriza-
ção da assembleia geral, adquirir e manter em carteira acções e obriga-
ções 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 conselho de
administração composto por três ou cinco membros, tendo neste caso
o seu presidente voto de qualidade.

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 assu-
mir compromissos arbitrais. Para o efeito a administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

c) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer bens móveis ou imó-
veis, sujeitos 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 arti-
go 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) De dois administradores.
b) De um mandatário, dentro dos limites do mandato conferido

pela administração.
2 � 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 efec-
tivo e suplente, ou por 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.
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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 idó-
neo 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 encerramen-
to 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 nome, domi-
cílio e qualidade do representante e data da assembleia.

2 � Sendo o accionista pessoa colectiva, a indicação do seu repre-
sentante na assembleia deverá ser comunicada por escrito ao presi-
dente da mesa até à véspera da data marcada para a sua realização.

ARTIGO 17.º

Quorum e maiorias

1 � A assembleia geral só poderá reunir em primeira convocação
quando se encontrarem presentes ou representados accionistas cujas
acções representem um terço 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 seja qual for o capital representado.

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 decorrentes
de disposições legais imperativas.

3 � A sociedade poderá deliberar a distribuição de dividendos an-
tecipados, nos termos da lei.

ARTIGO 20.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral para manda-
tos 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 de caução aos seus membros.

4 � As remunerações dos titulares dos órgãos sociais poderão ser
fixadas pela assembleia geral ou por comissão por esta designada.

5 � As remunerações da administração podem ser constituídas por
uma parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta numa parti-
cipação que não exceda 10% dos lucros líquidos do exercício.

6 � Os titulares dos órgãos sociais e da comissão referida 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 mediante
deliberação que obtenha os votos favoráveis de accionistas que repre-
sentem, 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.

ARTIGO 22.º

Compromisso arbitral

1 � As eventuais questões que surjam entre os accionistas por
virtude da sociedade, ou entre aqueles e esta, serão dirimidas por um
Tribunal Arbitral, com expressa renúncia a qualquer outro, que julgará
segundo o direito aplicável e juízos de equidade.

2 � A composição do Tribunal Arbitral, a escolha dos juízes e a
organização do processo reger-se-á pelas regras legalmente aplicáveis.

Órgãos sociais designados para o triénio de 2002/2004: 
Conselho de administração: presidente � Francisco Américo Vieira

Praça; vogais: Manuel Ferreira de Sousa e Eduardo Manuel Vilas Boas
de Sousa.

Fiscal único: Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Guy Alberto Fernandes de Poças
Falcão, revisor oficial de contas; fiscal único suplente: Nelson Moi-
nhos e Paulo Lima, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Paulo Roberto de Sousa Mathias Lima, revisor oficial de
contas.

Data da deliberação: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

10 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000719651

ARMANDO S. BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 502/20021126; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/021126.

Certifico que por Armando dos Santos Barros, Maria Arminda Costa
Silva Barros, Carla Marisa Silva Barros, Maria Clara da Silva Barros e
Marlene da Silva Barros foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armando S. Barros, L.da, e tem a sede
na Rua do Marreco, 10, freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em cinco quotas iguais, do valor nominal
de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida,
porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do consenti-
mento dos sócios não cedentes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, que
desde já, ficam nomeados gerentes.
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2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-
rentes, sendo necessário a assinatura do gerente Armando dos Santos
Barros.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos alheios
aos negócios sociais.

4 � São conferidos poderes à gerência para comprar ou vender
veículos, de e para a sociedade, e ainda lavrar termos judiciais de tran-
sacção e desistência em pleitos judiciais.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é possível desde que autorizada pela sociedade,
que terá o direito de preferência na aquisição e, se ela não quiser usar
esse direito, o mesmo transmitir-se-á aos outros sócios e na propor-
ção das suas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com
os herdeiros do falecido, que deverão designar entre si um que a todos
represente na sociedade enquanto a quota se mantiver em comunhão
hereditária.

2 � A divisão de quotas entre herdeiros dos sócios falecidos é livre.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija outras
formalidades, serão convocadas por carta registada, dirigida aos só-
cios com a antecedência não inferior a 15 dias.

ARTIGO 9.º

Aos lucros anuais, apurados nos respectivos balanços, retirar-se-ão
5% para reserva legal e quaisquer outras para os fundos que forem
criados, sendo o restante dividido pelos sócios na proporção das suas
quotas, ou manter-se-á em conta nova até nova deliberação da
assembleia geral.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000824226

M. B. OLIVEIRA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 945/890627; identificação de pessoa colectiva n.º 502180129;
número e data da prestação de contas: 54/20020702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000207523

SILVA & FONSECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 520/891211; identificação de pessoa colectiva n.º 501226338;
número e data da prestação de contas: 60/20020702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000207526

AUTO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 509/630615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501138650; número e data da prestação de contas: 47/
20020702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000207529

CUSTÓDIO NETO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 981/850704; identificação de pessoa colectiva n.º 501588795;
número e data da prestação de contas: 14/20020702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 1000207532

JOSÉ CARLOS MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7226/960703; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
20030122.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi elevado à cifra
de € 5000, sendo o extracto da inscrição do seguinte teor:

Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: € 5000,00.
Sócios e quotas: José Carlos Matos Moura � € 4000,00;
Carlos Fernando Garcia de Moura � € 1000,00.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 2000718779

OFICINA DE LUZ � VENDA E ALUGUER DE MATERIAL
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 475/20021114; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/021114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oficina de Luz � Venda e Alu-
guer de Material de Iluminação, L.da, e tem a sua sede na Avenida da
Senhora da Hora, Edifício Metropolis, freguesia de Senhora da Hora,
concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de represen-
tação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação;
comercialização; representação; agente do comércio por grosso e alu-
guer de equipamento e material; iluminação; cinematográfico; som;
teatro; bem como a instalação dos mesmos e sua assistência técnica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 3750 euros per-
tencente à sócia CINEMATE � Material Cinematográfico, S. A., e
outra do valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio João Carlos
Antunes do Souto.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por três ou mais
gerentes, eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes o sócio João Carlos
Antunes do Souto, o não sócio Fernando Humberto Costa, segundo
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outorgante e a não sócia Ana Maria Ramos Costa, casada, residente
na Rua de André Gouveia, 1669, 2.º direito, da cidade de Lisboa, os
dois últimos nomeados pela sociedade CINEMATE � Material
Cinematográfico, S. A. que tem direito estatutário de nomear dois
gerentes.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

4 � Os actos de mero expediente da sociedade poderão ser executa-
dos por um só gerente.

5 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade, conforme for deci-
dido em assembleia geral.

6 � Para os efeitos previstos no artigo 254.º do Código das Socie-
dades Comerciais, os sócios declaram que os gerentes que vierem a ser
designados pela sócia CINEMATE � Material Cinematográfico, S. A.
ficam pelo presente expressamente autorizados a exercer qualquer ac-
tividade concorrente, presente ou futura, com a da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

2 � No caso de falecimento de sócio, a respectiva quota não se
transmite aos seus herdeiros, devendo a sociedade, no prazo de 90 dias
após o conhecimento do óbito por algum dos gerentes, amortizá-la,
adquiri-la, ou fazê-la adquirir por outro sócio ou terceiro, nos termos
previstos no artigo 225.º do Código das Sociedades Comerciais.

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;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimen-

to 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 ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do conhecimento
do falecimento por algum dos gerentes, os herdeiros deverão desig-
nar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2000824986

SANTARÉM
ALMEIRIM

PAÇO DA VILLA � COMÉRCIO E DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 905/
010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505134918; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207217

RPG � SERVIÇOS ENOLÓGICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 916/
010216; identificação de pessoa colectiva n.º 505134802; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207216

SOCICONTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 433/
930216; identificação de pessoa colectiva n.º 503046620; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207215

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE PERESCUMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 285/
190390; identificação de pessoa colectiva n.º 500263833; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207214

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA BOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 114/
870522; identificação de pessoa colectiva n.º 501830324; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207213

COFRULE � COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 965/
010814; data da apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207287
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HORTISOLUÇÃO � CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM HORTICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 803/
990325; identificação de pessoa colectiva n.º 504786202; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207285

SBQ � MADEIRAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS,
PALETES E MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 783/
981015; identificação de pessoa colectiva n.º 504281623; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207212

LOURO & PATRÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 116/
720424; identificação de pessoa colectiva n.º 500169187; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207211

ANDRÉ NEVES DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 154/
880119; identificação de pessoa colectiva n.º 501925287; data da
apresentação: 020628.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 1000207210

SANTARÉM

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA MARIA TERESA ROCHA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4352/
020923; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/230902.

Certifico que por documento particular de 23 de Setembro de 2002,
Maria Teresa Frade Ferreira Rocha, casada, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Clínica Médica Dentária
Maria Teresa Rocha � Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Praceta de Pedro Escuro, 10,
3.º esquerdo, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

3 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar ou
encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na actividade clínica médica
dentária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal, pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, compete à sócia que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária assinatura da 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 empresas.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada 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 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 o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000906141

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

REIS MENDES � CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Largo do Prof. Doutor Francisco Gentil, Santiago,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 395/930819; identificação de pessoa colectiva n.º 503041548.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, referentes ao ano de 1999.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Mo-
lha Zacarias Rebelo Balona. 2001336659

MONTIJO

MONTIZINCO � ARTES DECORATIVAS
E GALVANOPLASTIA, L.DA

Sede: Montijo, Avenida de D. Afonso Henriques, 69, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2702/
010510; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030128.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do pacto.
Denominação: Ligeiro de Freitas & Freitas, L.da

O Conservador (Assinatura ilegível.)
Averbamento n.º 1 (of.) apresentação n.º 1/030128 � Passou a ter

a denominação: MONTIZINCO � Artes Decorativas e Galva-
noplastia, L.da

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/030128 � Alteração parcial de
pacto.
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Alterado o n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 2.º
Denominação: MONTIZINCO � Artes Decorativas e Galva-

noplastia, L.da

Objecto: a sociedade tem como objecto o comércio e prestação de
serviços de artes decorativas e galvanoplastia.

O Conservador (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000217530

PALMELA

COOPERATIVA AGRÍCOLA UNIÃO NOVENSE, C. R. L.
Sede: Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 9/
840810; identificação de pessoa colectiva n.º 500700613; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/20020103.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que quanto à sociedade acima indicada a mesma efec-
tuou a alteração parcial dos estatutos com aumento de capital e
redenominação em euros, sendo o montante do reforço de 4750,60 euros,
em dinheiro, subscrito com a entrada de novos sócios, tendo como
consequência a alteração do artigos 6.º, n.os 1 e 2 e artigo 7.º que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Capital social da Cooperativa

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, do
montante mínimo de € 5000,00.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de valor
igual a € 5,00 cada um.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas

1 � As entradas de cada membro, não podem ser inferiores a
20 títulos de € 5,00 cada.

2 � Cada secção definirá em regulamento interno o número de
títulos para além dos referidos no número anterior a subscrever por
cada membro que nela pretenda inscrever-se.

O texto completo dos estatutos na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2001646763

LOQUIMETAL � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO
E MONTAGENS, L.DA

Sede: Rua de José Gaspar da Silva, Lagameças, Poceirão

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1558/
981022; identificação de pessoa colectiva n.º 503496650;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/20021125.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que quanto à sociedade acima indicada foi de-
positada fotocópia da acta onde consta a mudança de sede tendo como
consequência sido alterado o artigo 1.º do pacto que passou a ter a
seguinte redacção:

1 .º

1 � A sociedade adopta a firma LOQUIMETAL � Sociedade de
Locação e Montagens, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Gaspar
da Silva, Lagameças, 2965 Poceirão, concelho de Palmela.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2001646445

MARQUES CASTELO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de José Castelo, Quinta da Marquesa,
freguesia da Quinta do Anjo, concelho de Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1478/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504127233; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20021129.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que quanto à sociedade acima indicada foi de-
positada acta onde consta que a mesma efectuou a alteração parcial
do contrato com aumento de capital e redenominação em euros, sen-
do o montante do reforço de 602 410$, em dinheiro, subscrito por
cada sócio com a quantia de 301 205$, tendo como consequência a
alteração do artigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

3 .º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
cada pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 2001646500

SEIXAL

CADUCEU � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4281/
970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503886211; inscri-
ção n.º 7/030212; número e data da apresentação: 3/030212.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º e aditado o artigo 5.º do con-
trato, tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
80 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
40 000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 400 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896631

C. A. T. M . � COMÉRCIO DE ARQUIVOS TÉCNICOS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5360/
991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504713353; inscri-
ções n.os 1 e 3/030217; números e data das apresentações: 8 e 9/
030217.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 9/030217 �
Cessação de funções da gerente Ilda Maria Leitão Brilha, por renún-
cia em 15 de Janeiro de 2003.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, ten-
do em consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 30 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quo-
ta do valor nominal de 18 750 euros pertencente à sócia Ilda Maria
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Leitão Brilha; uma quota do valor nominal de 6250 euros pertencen-
te ao sócio Florival da Silva Rodrigues Teles; uma quota do valor
nominal de 5000 euros pertencente ao sócio António Joaquim Onofre
Clara.

4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio António Joaquim
Onofre Clara, desde já designado gerente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896887

MANUEL F. PAULO MEIRELES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7079/030217;
inscrição n.º 1/030217; número e data da apresentação: 7/030217.

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

No dia 10 de Fevereiro de 2003, compareceu como outor-
gante: Manuel Fernando Paulo Meireles, casado com Maria Elisabete
da Cunha Ramos, no regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Seixo de Manhoses, concelho de Vila Flor, residente na
Rua de Bento Gonçalves, lote 1346, Fernão Ferro, número de identi-
ficação fiscal 106705571 e bilhete de identidade n.º 5730434 de 23 de
Agosto de 2001 dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Vem ao abrigo do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comer-
ciais (nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 36/2000, de
14 de Março) constituir sociedade unipessoal por quotas denominada
Manuel F. Paulo Meireles, Unipessoal, L.da, com o número provisó-
rio de pessoa colectiva 506484033 e a admissibilidade da respectiva
denominação foi certificada pelo Registo Nacional de Pessoas Colec-
tivas, conforme o certificado n.º 265252, de 28 de Janeiro de 2003.

A sociedade reger-se-á pelo pacto social, nos termos dos arti-
gos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel F. Paulo Meireles, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Bento Gonçalves, lote 1346,
Fernão Ferro, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a sua
sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou encerrar
agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas de representação, no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: importação, exportação e comer-
cialização de material de telecomunicações.

3.º

O capital social é de 5000 euros representado por uma quota de
igual valor nominal de pertencente ao sócio Manuel Fernando Paulo
Meireles.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a pertencer ao sócio Manuel
Fernando Paulo Meireles, que desde já fica designado gerente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura do gerente.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao quíntuplo do montante do capital social.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896879

ANDICONSTROI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1711/
890407; identificação de pessoa colectiva n.º 502141654; inscri-
ção n.º 9/030217; números e data das apresentações: 3 e 5/030217.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º e aditado o 7.º do contrato,
tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 150 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 135 000 euros pertencente ao sócio Albino Fran-
cisco Lopes dos Santos; uma quota do valor nominal de 7500 euros
pertencente à sócia Andreia Sofia Gameiro dos Santos; uma quota do
valor nominal de 7500 euros pertencente à sócia Diana Isabel Gameiro
Santos.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 500 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896860

LUCRUS � TECIDOS E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3626/
950620; identificação de pessoa colectiva n.º 503434167; inscri-
ção n.º 4/030217; número e data da apresentação: 2/030217.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 2/030217.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: seis meses a partir de 22 de Janeiro de 2003.
Designada liquidatária a sócia Maria Emília Nunes Soares Ramalho

dos Santos em 22 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896852

BRAZPLANO � GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7078/
030217; inscrição n.º 1/030217; número e data da apresentação: 1/
030217.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Novembro de 2002, no 2.º Cartório Notarial de Sintra,
perante mim, Ondina Sousa Pinto Pires Lopes, ajudante principal do
mesmo, em pleno exercício de funções, em virtude do respectivo
notário interino, Joaquim António Barata Lopes se encontrar em
serviço de inspecção, compareceram:

1.º Carlos Jorge Miranda Braz, número de identificação fiscal
115645187, natural da freguesia de São Paulo, concelho de Lisboa,
residente na Rua dos Jacintos, 26, em Belverde, freguesia de Amora,
concelho do Seixal, casado com Maria Emília Reis dos Santos Esteves
Miranda Braz sob o regime da comunhão de adquiridos.

2.º Sérgio Alexandre Esteves Miranda Braz, solteiro, maior, núme-
ro de identificação fiscal 238899640, natural da freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na mesma morada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade n.os 1306910 de 20 de Novembro de 2000, e
12362111 de 24 de Maio de 1999 dos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Declararam:
Que constituem entre si uma sociedade do tipo sociedade comer-

cial por quotas cujo contrato se regerá pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRAZPLANO � Gestão de
Obras, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Jacintos, 26, freguesia de
Amora, concelho do Seixal.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 128 � 3 de Junho de 2003 11 771

como, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: a gestão e fiscalização de obras e
empreendimentos, consultadoria, estudos, projectos, construção civil
e obras públicas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 4000 euros pertencente ao sócio Carlos Jorge Miranda Braz,
e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Sérgio
Alexandre Esteves Miranda Braz.

2 � Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao dobro do capital social e na proporção
das suas quotas, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos
Jorge Miranda Braz, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresa, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada.

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896844

EMPOLIVER CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5829/
001116; identificação de pessoa colectiva n.º 505038820; inscri-
ção n.º 1/030214; número e data da apresentação: 2/030214.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 2/030214 �
Deslocação da sede para: Avenida de Amélia Rey Colaço, 6, 2.º direi-
to, Quinta de Marialva, Corroios, Seixal.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896836

NUNES & FURTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1486/
871214; identificação de pessoa colectiva n.º 501908951; inscri-
ção n.º 3/030214; número e data da apresentação: 1/030214.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente à soma das quo-
tas dos dois sócios que passarão a ser dos seguintes valores
nominais: Manuel Eugénio Morgado Nunes, com uma quota de valor
nominal de 2500 euros e Avelino Moreira Furtado com uma quota de
valor nominal de 2500 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896828

CELIXANA � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5174/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504422464; inscri-
ção n.º 2/030213; número e data da apresentação: 5/030213.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 5/030213 � Dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896763

MATOS & RAMOS � PAVIMENTOS, INFRA-ESTRUTURAS
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4454/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 503986259; inscri-
ção n.º 1/030213; número e data da apresentação: 3/030213.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 3/030213 �
Cessação de funções do gerente Jorge Henrique das Dores Ramos, por
renúncia em 12 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896755

SILGER � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3515/
950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503375136; inscri-
ções n.os 8, 10, 14 e 15/030212; números e data das apresenta-
ções: 25, 26, 27 e 28/030212.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, apresentação n.º 25/030212 �
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Augusto
Tavares da Silva, por óbito em 17 de Novembro de 2002.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10, apresentação n.º 26/
030212 � Cessação de funções do vogal do conselho de administra-
ção Manuel Garcia Buey, por renúncia em 31 de Dezembro de 2002.

Inscrição n.º 14, apresentação n.º 27/030212 � Designação de
membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, por cooptação em 31 de Dezembro de 2002.
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Vogal: Luís Alexandre Lopes Tavares da Silva, solteiro, maior.
Inscrição n.º 15, apresentação n.º 28/030212 � Designação de

membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, por cooptação em 31 de Dezembro de 2002.

Vogal: António Cortes Sanchez, casado.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896720

SILVAGESTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3516/
950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503375101; inscri-
ções n.os 8 e 13/030212; números e data das apresentações: 23 e
24/030212.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8, apresentação n.º 23/030212 �
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Augusto
Tavares da Silva, por óbito em 17 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 13, apresentação n.º 24/030212 � Designação do
membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, por cooptação em 31 de Dezembro de 2002.

Vogal: Luís Alexandre Lopes Tavares da Silva, solteiro, maior.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896712

IMOBILIÁRIA DO BAIRRO NOVO
SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3742/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503517186; inscri-
ções n.os 8, 11 e 12/030212; números e data das apresentações: 19,
20, 21 e 22/030212.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8, apresentação n.º 19/030212 �
Cessação de funções do presidente do conselho de administração
Augusto Tavares da Silva, por óbito em 17 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 11, apresentação n.º 20/030212 � Designação de
membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, por cooptação em 31 de Dezembro de 2002.

Vogal: Luís Manuel da Providência Ramos, casado.
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8, apresentação n.º 21/030212 �

Cessação de funções do vogal do conselho de administração José
Augusto Tavares da Silva, por renúncia em 31 de Dezembro de 2002.

Inscrição n.º 12, apresentação n.º 22/030212 � Designação de
membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, em 31 de Dezembro de 2002.

Presidente � José Augusto Tavares da Silva, casado.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896704

IMOBILIÁRIA DAS CAVAQUINHAS � SOCIEDADE
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3777/
951221; identificação de pessoa colectiva n.º 503571008; inscri-
ções n.os 6 e 10/030212; números e data das apresentações: 17 e
18/030212.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 17/030212 �
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Augusto
Tavares da Silva, por óbito em 17 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 18/030212 � Designação do vogal
do conselho de administração para completar o quadriénio de 1999/
2002, por cooptação em 31 de Dezembro de 2002.

Vogal: Luís Manuel da Providência Ramos, casado.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896690

SEIXAL BAÍA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3775/951221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503570958; inscrições n.os 6 e
10/030212; números e data das apresentações: 15 e 16/030212.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 15/030212 �
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Augusto
Tavares da Silva, por óbito em 17 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 16/030212 � Designação de
membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, por cooptação em 31 de Dezembro de 2002.

Vogal: Luís Manuel da Providência Ramos, casado.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896682

IMOBILIÁRIA DE CASAL DE BOLINHOS
SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3776/951221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503570974; inscrições n.os 6 e
10/030212; números e data das apresentações: 13 e 14/030212.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 13/030212 �
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Augusto
Tavares da Silva, por óbito em 17 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 14/030212 � Designação de
membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, por cooptação em 31 de Dezembro de 2002.

Vogal: Luís Manuel da Providência Ramos, casado.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896674

N. M. S. � NOVA METALOMECÂNICA DO SEIXAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3798/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503594253; inscri-
ções n.os 7, 12 e 13/030212; números e data das apresentações: 9,
10, 11 e 12/030212.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 9/030212 �
Cessação de funções do presidente do conselho de administração
Augusto Tavares da Silva, por óbito em 17 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 12, apresentação n.º 10/030212 � Designação de
membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, por cooptação em 31 de Dezembro de 2002.

Vogal: João Carlos Batista Vaz Ferreira da Graça, casado.
Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 7, apresentação n.º 11/030212 �

Cessação de funções do vogal do conselho de administração José
Augusto Tavares da Silva, por renúncia em 31 de Dezembro de 2002.

Inscrição n.º 13, apresentação n.º 12/030212 � Designação de
membro do conselho de administração para completar o quadriénio
de 1999/2002, em 31 de Dezembro de 2002, por cooptação.

Presidente � José Augusto Tavares da Silva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896666
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APS � AGRO-PECUÁRIA DA HERDADE DAS SILVEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5445/000114;
identificação de pessoa colectiva n.º 504600893; inscrições n.os 1, 3 e
4/030212; números e data das apresentações: 5, 6, 7 e 8 /030212.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 5/030212 �
Cessação de funções do vogal do conselho de administração José
Augusto Tavares da Silva, por renúncia em 3 de Janeiro de 2003.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 6/030212 �
Cessação de funções do presidente do conselho de administração,
Augusto Tavares da Silva, por óbito em 17 de Novembro de 2002.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 7/030212 � Designação de mem-
bro do conselho de administração para completar o quadriénio de
1999/2002, por cooptação em 3 de Janeiro de 2003.

Presidente � José Augusto Tavares da Silva.
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 8/030212 � Designação de mem-

bros do conselho de administração para completar o quadriénio de
1999/2002, em 3 de Janeiro de 2003.

Vogais: Maria Teresa Alves Lopes Tavares da Silva, casada; Marta
Maria Lopes Tavares da Silva, solteira, maior e Ana Sofia Lopes
Tavares da Silva Pereira Coelho, casada.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896658

UPA-BETENTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7073/
030212; inscrição n.º 1/030212; número e data da apresentação: 4/
030212.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Agosto de 2002, no 9.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante mim, licenciada Júlia Maria Mateus da Silva, Notária Interina
do Cartório, compareceu como outorgante:

Albino Gomes, natural da República da Guiné-Bissau, de nacionali-
dade guineense, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com
Betty Mendy, residente na Rua do Roque, 3, 2.º esquerdo, no
Fogueteiro, Amora, Seixal, contribuinte fiscal n.º 197614663.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do bilhete de
identidade n.º 16121656 de 16 de Dezembro de 1997, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disse o outorgante: que, pela presente escritura, constitui uma socie-
dade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma UPA BETENTA � Construção Civil,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Roque, 3, 2.º esquerdo,
no Fogueteiro, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou extinguir, em território nacional ou estrangeiro,
agências, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção da sociedade.

2.º

A sociedade tem por objecto todos os trabalhos efectuados na cons-
trução civil.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades
ainda que com objecto diferente do seu, em agrupamentos comple-
mentares de empresas ou reguladas por lei especial.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único Albino Gomes.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo sócio Albino
Gomes, desde já nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com a
sua assinatura.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002896640

SETÚBAL

CARPINSETE � MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4478/
970423; identificação de pessoa colectiva n.º 503865176; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20000316.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo: 
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 12 000 000$, quanto a

6 000 000$, pela conversão de suprimentos; quanto a 6 000 000$,
em dinheiro em partes iguais pelos sócios, Bernardo Gago da Silva
Corrêa Figueira e Paulo Henrique Neutel e Sousa.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração: 

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, cada uma do valor
nominal de 15 000 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

Relatório da verificação das entradas em espécie, nos termos do arti-
go 28.º do Código das Sociedades Comerciais. (Decreto-Lei n.º 262/
86, de 2 de Setembro).

I � Introdução.
Rogério Carlos Guedes Coelho, revisor oficial de contas inscrito na

respectiva lista sob o n.º 787, contribuinte fiscal n.º 152602879, em
representação de Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas inscrita sob o n.º 162, com
sede na Rua de António José Batista, 16, 1.º esquerdo, em Setúbal,
encontrando-se no exercício efectivo de todos os seus direitos, como
tal, vem emitir relatório sobre a verificação das entradas em espécie
com que os sócios a seguir indicados realizam as suas quotas no au-
mento de capital, de 18 000 000$ para 30 000 000$, da sociedade
CARPINSETE � Madeiras e Derivados, L.da, pessoa colectiva
n.º 503865176, com sede na Rua do Dr. Alves da Fonseca, 8, 1.º, em
Setúbal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal,
sob o n.º 4478/970423.

II � Identificação dos sócios e respectivas quotas.
Bernardo Gago da Silva Correa Figueira, contribuinte fiscal

n.º 124793363, casado sob o regime de comunhão de adquiridos, com
Ana Cristina Ferreira dos Santos Correa Figueira, residente na Rua do
Dr. Alves Fonseca, 8, 1.º, em Setúbal, que subscreve o aumento de
capital de 6 000 000$, sendo 3 000 000$ realizados em espécie;

Paulo Henrique Neutel e Sousa, contribuinte fiscal n.º 129124184,
casado sob o regime de comunhão de adquiridos, com Maria Helena
do Cruzeiro Seixas Barreto, residente na Rua do Dr. António Rodrigues
Manito, 101, 1.º esquerdo, em Setúbal, que subscreve o aumento de
capital de 6 000 000$, sendo 3 000 000$ realizados em espécie.

III � Bens com que entram para a sociedade e respectivo valor:
O sócio Bernardo Gago da Silva Correa Figueira, entre-

ga: 3 000 000$ de créditos respeitantes a entregas que efectuou à
sociedade, a título de suprimentos; o sócio Paulo Henrique Neutel e
Sousa, entrega: 3 000 000$ de créditos respeitantes a entregas que
efectuou à sociedade, a título de suprimentos.

IV � Critério de avaliação dos bens.
Verifiquei a existência dos créditos acima descritos e as suas

titularidades, através dos documentos de suporte.
V �Valorização.
Seguiram-se os procedimentos técnicos julgados adequados para o

efeito, ou seja, confirmação dos valores contabilísticos pelos quais
estão registados os créditos.

VI � Parecer.
Face ao exposto acima é minha convicção que o valor dos bens

próprios (créditos sobre a CARPINSETE � Madeiras e
Derivados, L.da) atingem o valor de 6 000 000$, valor corresponden-
te às entradas em espécie.

VII � Advertência.
Alertei os sócios de que a escritura de aumento de capital deve ser

celebrada, não antes de passados 15 dias sobre a data deste relatório,
nem depois de 90 dias sobre essa data e de que serão informados de
quaisquer alterações relevantes ocorridas durante aquele período e de
que tenha conhecimento, bem como da obrigatoriedade da publicação
deste relatório juntamente com a escritura de aumento de capital.

15 de Novembro de 1999. � Reinaldo Soares, Rogério Coelho &
José Jacob, representada por Dr. Rogério Carlos Guedes Coelho, revi-
sor oficial de contas n.º 787.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Ana Paula Queiroz
Ferreira. 3000100831

VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

PEDRAS SEQUEIROS, L.DA

Sede: Carvalho Mouco, Calheiros, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 402/920630; identificação de pessoa colectiva n.º 502803410;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030319.

Certifico que, por escritura lavrada em 21 de Fevereiro de 2003, de
fls. 88 a fls. 89 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 299-S do
Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi redenominado em euros e au-
mentado o capital social da sociedade em epígrafe de 2244,60 euros para
5010,00 euros, em dinheiro, tendo, em consequência sido alterado parcial-
mente o contrato da sociedade, quanto ao seu artigo 4.º, o qual passou a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de 1670 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Eliseu José Carneiro
Sequeiros Pereira; Martinho José Carneiro Sequeiros Pereira e Diogo
José Carneiro Sequeiros Pereira.

Conferida está conforme o seu original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2002899363

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DE PONTE DE LIMA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Ferreira Carmo, bloco B, 24, 2.º esquerdo,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 186/850423; identificação de pessoa colectiva n.º 501558489;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20030319.

Certifico que, por escritura lavrada em 6 de Março de 2003, de
fls. 90 a fls. 91 do livro de notas para escrituras diversas n.º 300-S do
Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi, relativamente à sociedade
em epígrafe registada a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 6 de Março de 2003.

Conferida está conforme.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 2002899347

VIANA DO CASTELO

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. MONTEIRO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1223; identificação de pessoa colectiva n.º 502133279.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072926

BARBOSA, CÂNDIDO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 164/620829; identificação de pessoa colectiva n.º 500041598.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072390

PORLAR CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2961; identificação de pessoa colectiva n.º 505683164.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073671

ALVARÃES � EXTRACÇÃO DE INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1422; identificação de pessoa colectiva n.º 502466928.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072098

TÁXIS VILAS � BOAS & NORO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2910; identificação de pessoa colectiva n.º 505522640.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073663

BARBOSA, DUARTE & ESTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2808; identificação de pessoa colectiva n.º 505332221.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073302

ALMEIDA & AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 763.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072993

NGE � NOVA GERAÇÃO DE EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2932; identificação de pessoa colectiva n.º 505257033.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072462
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FARIA & ROSA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2523; identificação de pessoa colectiva n.º 504493825.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072454

TRAVASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 431; identificação de pessoa colectiva n.º 500663882.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072446

BAPTISTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1002; identificação de pessoa colectiva n.º 501768149.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072438

ROCHA, AGUIAR & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 237; identificação de pessoa colectiva n.º 500233560.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072420

VICHARME � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1816; identificação de pessoa colectiva n.º 503244325.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073825

ANA REGADO CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3105; identificação de pessoa colectiva n.º 505747189.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073850

CARPINTARIA JORGE & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1471; identificação de pessoa colectiva n.º 502542390.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003108980

CULMAR � CULTURAS MARINHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1156; identificação de pessoa colectiva n.º 501722769.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003108963

FERRAGENS DE ALUMÍNIO SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1815; identificação de pessoa colectiva n.º 503244333.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073310

FERRAGENS DE ALUMÍNIO SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1815; identificação de pessoa colectiva n.º 503244333; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 20/20030128.

Certifico que por escritura de 26 de Dezembro de 2002 exarada de
fls. 14 a fls. 16 do livro de notas para escrituras diversas n.º 84-H do
2.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi aumentado o capital de
37 609,37 euros para 137 609,37 euros, tendo sido alterado o pacto
da sociedade supra, quanto aos artigos 1.º e 3.º que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ferragens de Alumínio Santo
António, L.da, tem a sua sede no lugar da Estivada, freguesia de Vila
Franca, do concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como abrir ou encerrar qualquer forma de
representação no território nacional.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
137 609,37 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 133 848,43 euros, pertencente à sócia Distribuciones
Alfonso Lema, S. L., uma no valor nominal de 1880,47 euros per-
tencente ao sócio Agustin Casal Dopazo, uma do valor nominal de
1880,47 euros pertencente ao sócio Jaime Gonzalez Martinez.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000863108

ANTERBENIL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2830; identificação de pessoa colectiva n.º 505507129.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073612
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R.109 � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2179; identificação de pessoa colectiva n.º 503854689.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072527

TÁXIS PINTO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2911; identificação de pessoa colectiva n.º 505522446.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

23 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072519

SILVA & NEIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2538; identificação de pessoa colectiva n.º 504640852.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques Gonçal-
ves Sordo. 2003072535

EUGÉNIA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1996; identificação de pessoa colectiva n.º 503558010.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072144

MOBILAR PENSAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 421; identificação de pessoa colectiva n.º 500659168.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072152

NAUTIGAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1712; identificação de pessoa colectiva n.º 503090417.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003109102

IMOFAST � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2720; identificação de pessoa colectiva n.º 505110695.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073817

ENGRENAGEM � CONSTRUÇÃO MECÂNICA
DE ENGRENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 672; identificação de pessoa colectiva n.º 501209999.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073787

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS
MOISÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1124; identificação de pessoa colectiva n.º 501986910.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073604

ANTÓNIO INÁCIO MACIEL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 130; identificação de pessoa colectiva n.º 500024448.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073647

CUNHA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 333; identificação de pessoa colectiva n.º 500339449.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072918

MANUEL SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1305; identificação de pessoa colectiva n.º 502272392.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003108939

IRMÃOS JACOME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 902; identificação de pessoa colectiva n.º 501575120.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003108904
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AFIFETUR � SOCIEDADE TURÍSTICA DE AFIFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 987; identificação de pessoa colectiva n.º 501744789.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003108955

GULOSEIMAS VARELA & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1956; identificação de pessoa colectiva n.º 503467693.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003108947

PADRILUZ � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2278; identificação de pessoa colectiva n.º 504035835.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073795

A. J. C. � INSTALAÇÕES MECÂNICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3042; identificação de pessoa colectiva n.º 505768496.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073809

MARIA ROSA DE BRITO BARROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3111; identificação de pessoa colectiva n.º 505616564.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072110

FÉLIX LLANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 425; identificação de pessoa colectiva n.º 500643300.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073752

FONTES & LOPES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3045; identificação de pessoa colectiva n.º 505609827.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072900

VIANAFOZ, PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2656; identificação de pessoa colectiva n.º 504961098.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003072896

TÁXI ESTRELA DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2805; identificação de pessoa colectiva n.º 505380137.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073620

RAMOS & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2028; identificação de pessoa colectiva n.º 503622397.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073973

FELPAR � GABINETE DE PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2088; identificação de pessoa colectiva n.º 503711292.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073981

ÂNGELO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 817; identificação de pessoa colectiva n.º 501432850.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003109110

JAIME MEIRA DE ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 225; identificação de pessoa colectiva n.º 501069976.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003109005
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TOPCOLOR � CENTRO DE FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1677; identificação de pessoa colectiva n.º 503004758.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003108998

TÁXIS MANUEL SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2989; identificação de pessoa colectiva n.º 505521997.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

23 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072500

DOMINGOS LOPES NOGUEIRA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2998; identificação de pessoa colectiva n.º 505520044.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

23 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072489

TÁXIS JOSÉ DIONÍSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2909; identificação de pessoa colectiva n.º 505520362.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Olga Marques
Gonçalves Sordo. 2003072470

ROCHIBER, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1878; identificação de pessoa colectiva n.º 503467618.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2001.

22 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003073884

TARRIO DA PONTE � CONSULTADORIA DE GESTÃO
E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo.

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 92, de
19 de Abril de 2003, a p. 8423, saiu com inexactidão a publicação
relativa à sociedade Tarrio da Ponte � Consultadoria de Gestão e
Assessoria, L.da Assim, no n.º 2 do artigo 4.º, onde se lê «intervenção
de dois gerentes.» deve ler-se «intervenção de um gerente.».

3000103114

VILA REAL
ALIJÓ

AUGUSTO LIDI � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 205/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503761109; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
acima referida, aumentou o capital social de 400 000$ para
1 002 410$, redenominando o mesmo para euros, e foi alterado par-
cialmente o contrato social quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,
subscrito por ambos os sócios.

Capital redenominado: € 5000,00.
Sócios e quotas: António Augusto Gonçalves e Lydie Chantal

Francine Capron Rodrigues � cada um com uma quota de € 2500,00.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000021417

CHAVES

ACM 2 � AGÊNCIA DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 761/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503427519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas.

Ano de exercício: 1999.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria de Lurdes da Costa
Machado de Moura. 2001201931

FLAVINVESTE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 876/
970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503837504; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/030320.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 2/030320 � Reforço de capital e alteração par-
cial do contrato.

Artigos alterados: 3.º e 6.º os quais ficaram com a seguinte nova
redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
56 250 euros, pertencente ao sócio José Augusto Calvão Teixeira e
outra no valor nominal de 18 750 euros, pertencente à sócia Olga
Teixeira Faria Moura.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da Sociedade fica a cargo da
gerência.

2 � A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

3 � A gerência da Sociedade cabe aos sócios José Augusto Calvão
Teixeira, que mantém o cargo e à sócia Olga Teixeira Faria Moura,
desde já nomeada gerente.

4 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � O Ajudante, José Luís Dias.
2001201923

TRANS TITO & ALMEIDA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1287;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/200303.
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Certifico que foi aumentado o capital social de 5000 euros para
50 000 euros, e em consequência alterou o artigo 3.º do pacto social
que ficou com a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
48 500 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Tito de Almeida
Alves e outra no valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Maria Emília Tito de Almeida Alves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes da Costa Machado de
Moura. 2001201915

MÁRIO C. O. DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1299/
030320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030320.

Certifico que Mário Cândido de Oliveira Dias, solteiro, titular do
bilhete de identidade n.º 10447883 emitido em 20 de Dezembro de
2002 por Vila Real, natural de França, residente em Rua das Eiras, 4,
5425 Vidago, concelho de Chaves, com o contribuinte fiscal
n.º 242812325, declara que pelo presente documento constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes: 

1.º

A sociedade adopta a firma Mário C. O. Dias, Unipessoal, L.da, e
terá a sua sede na Rua das Eiras, 4, Vila Verde de Oura, Vidago, con-
celho de Chaves.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e, bem assim, serem criadas sucursais, agências, filiais ou outras for-
mas de representação, em qualquer lugar.

3.º

Constitui o objecto social a construção, ampliação, transformação
e restauro de edifícios. Revestimento de pavimentos e paredes. Pin-
tura interior e exterior.

4.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente a uma quota de
igual valor nominal do sócio, Mário Cândido de Oliveira Dias, encon-
trando-se integralmente realizada.

5.º

O único sócio, Mário Cândido de Oliveira Dias, poderá deliberar a
exigibilidade de prestações suplementares de capital até ao montante
de 25 000 euros.

6.º

O único sócio, Mário Cândido de Oliveira Dias, poderá deliberar
a exigibilidade de efectuar suprimentos sempre que a sociedade ca-
recer.

7.º

a) A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral;

b) A gerência da sociedade cabe a um ou mais gerentes, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeado o
único sócio, Mário Cândido de Oliveira Dias;

c) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de um só gerente.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � O Ajudante, José Luís Dias.
2001201907

JORGE ANTÓNIO DUARTE DE MORAIS SOARES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1297;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/190303.

Certifico que, Jorge António Duarte de Morais Soares, constituiu
uma sociedade unipessoal que se rege nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge António Duarte de Morais Soa-
res, Sociedade Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Praça do Brasil,
Edifício São Paulo, bloco 2, escritório 2, freguesia de Santa Maria
Maior, concelho de Chaves.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, agências, fili-
ais ou outras formas legais de representação.

ARTIGO 3.º

Constitui o objecto social informática e outras actividades conexas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio Jorge
António Duarte de Morais Soares.

ARTIGO 5.º

O sócio pode fazer suprimentos à Sociedade, nos termos e condi-
ções que entender, e prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado, pertence ao único sócio, aqui nomeado gerente, sendo
necessária a sua intervenção para obrigar a Sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

Nos poderes de gerência incluem-se os poderes de compra e venda
de veículos automóveis ou motorizados, a celebração de empréstimos
bancários e contratos de locação financeira, podendo dar de garantia
quaisquer bens pertencentes à Sociedade.

ARTIGO 8.º

O único sócio poderá alterar a forma da Sociedade através da divi-
são e cessão da quota ou aumento do capital social, pela entrada de
um novo ou novos sócios.

Declara ainda o signatário, e sob sua responsabilidade, que o capital
social já se encontra depositado na agência de Chaves do BBVA �
Banco Bilbao Viscaya Algertaria.

Está conforme o original.

19 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2001201877

VILA REAL

CIMAGOM � COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 804;
identificação de pessoa colectiva n.º 502643153; data da apresen-
tação: 020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2002856605
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MANUEL DOS SANTOS GOMES, SUCESSORES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 239;
identificação de pessoa colectiva n.º 500180768; data da apresen-
tação: 020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2002856591

DISTRIBRA�S � TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1652;
identificação de pessoa colectiva n.º 505118548; data da apresen-
tação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002856834

REAL CONSTRUÇÕES � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 774;
identificação de pessoa colectiva n.º 502568542; data da apresen-
tação: 020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002856923

AUTO-ALFREDO PEREIRA � REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1774;
data da apresentação: 020624.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia e restantes
documentos referente a prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

12 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002862737

DANIELA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1991;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020821.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Maria
Daniela Teixeira Gonçalves Roque, solteira, maior; residente em lu-
gar de Ferreiros, na Rua da Escola, Vila Real; Aniceto Carvalho Pin-
to, casado com Isabel Alexandra Teixeira Gonçalves Roque Pinto, na
comunhão de adquiridos, residente na Rua da Lage, Borbela, Vila Real,
que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Daniela & Pinto, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Tenente Bessa Monteiro, 20, freguesia de São Pedro e
concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de vestuário para
bebés, crianças e adultos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma
pertencente à sócia Maria Daniela Teixeira Gonçalves Roque e outra
pertencente ao sócio Aniceto Carvalho Pinto.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, carecendo do
consentimento da sociedade nos restantes casos, tendo os sócios di-
reito de preferência na respectiva aquisição.

5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, bem como adquirir quotas ou outras participações em
quaisquer sociedades com objecto diferente do acima indicado.

§ único. O sócio que tenha votado contra eventual objecto de fu-
são da sociedade com uma outra, tem o direito de se exonerar, po-
dendo, no prazo legal, exigir que a sociedade adquira ou faça adquirir
a sua participação social, nos termos do disposto no artigo 105.º do
Código das Sociedades Comerciais.

6.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos seguintes
casos: insolvência ou falência do titular da quota; penhora, arresto,
arrematação, adjudicação, venda, qualquer forma de apreensão judi-
cial da quota e sempre que nesses ou noutros casos possa resultar a
transferência da quota para estranhos.

7.º

A amortização é realizada pelo valor da quota determinado em face
do último balanço aprovado, sendo paga em quatro prestações tri-
mestrais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira três meses após a
deliberação da amortização, a qual deve ser tomada dentro de 90 dias
a contar da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que
a permite.

8.º

A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Maria Daniela
Teixeira Gonçalves Roque e Aniceto Carvalho Pinto, desde já nome-
ados gerentes com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura dos dois gerentes.

9.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá: comprar,
vender ou trocar viaturas automóveis para e da sociedade, tomar ou dar
de arrendamento imóveis e tomar ou dar por trespasse ou cessão de
exploração estabelecimentos comerciais para e da sociedade; confessar,
transigir e desistir em juízo e de uma forma geral representar a sociedade;
confessar, transigir e desistir em juízo e de uma forma geral representar
a sociedade em tribunal.

10.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade poderá amortizar a respectiva quota, por delibera-
ção a comunicar aos interessados no prazo de 60 dias a contar do
conhecimento por esta do facto que lhe dê causa, sendo o respectivo
valor real calculado com referência à data daquele facto e pago em
quatro prestações trimestrais iguais e sucessivas, vencendo-se a pri-
meira 60 dias após a referida deliberação; caso contrário a sociedade
continuará com o sócio sobrevivo e os herdeiros ou os legais repre-
sentantes do interdito ou inabilitado que, no prazo de 15 dias a con-
tar do facto que o determina, nomearão um que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa.

11.º (transitório)

As despesas de constituição e registo da sociedade, bem como a
compra de máquinas e equipamentos ficam a cargo daquela e, para
tal, o gerente poderá fazer o levantamento da soma das entradas em
dinheiro já realizadas, outorgada que esteja a escritura de constituição
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da sociedade, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 102.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

20 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002863318

VISEU
SÁTÃO

FUTURHOME � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 106, de 8 de Maio de 2003, a p. 9740-(126), foi publicada

com inexactidão a denominação da sociedade FUTURHOME � Cons-
trução e Imobiliário, L.da

Assim, a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como
foi publicada. 3000103098

COSTA, JESUS & SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 85, de 10 de Abril de 2003, a p. 7912-(114), foi publicada
com inexactidão a denominação da sociedade Costa, Jesus & Silva �
Construções, L.da

Assim, a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como
foi publicada. 3000103085

AVISO

Os pedidos de publicação de convocatórias, avisos, leilões e correspondentes
rectificações na 3.ª série do Diário da República devem dar entrada nos serviços da
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., até oito ou seis dias úteis antes da res-
pectiva publicação no diário normal ou em suplemento.
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