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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha

Anúncio de resultados

Concurso público n.º 100009/2003, serviços de furos
de captação de água mineral natural

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar das Caldas da Ra-
inha, Rua Diário de Notícias, 2500-176 Caldas da Rainha [telefone:
(262)830311; fax: (262)834757].

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

3 � O concurso destina-se apenas a empresas de sondagens ou furos
de captação de água subterrânea.

Não serão aceites a concurso outras empresas, mesmo que sub-con-
tratem empresas de furação.

4 � Objecto do concurso � furos de captação de água mineral
natural.

5 � Categoria segundo a classificação estatística de produtos por
actividade, de acordo com o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro � 41.0000.

6 � Uma proposta da firma A Cavaco, L.da

7 � Critérios de adjudicação serão baseados nas seguintes propor-
ções relativas:

a) 10%, Características dos equipamentos de furação e de pre-
paração, injecção e controlo de lamas de circulação e esta-
bilização;

b) 15%, Experiência na execução de furos de água subterrâne-
as, com particular destaque para os casos em que se tenha
verificado a captação de um nível aquífero específico num
sistema aquífero multi-camada;

c) 15%, Preço;
d) 30%, Características dos equipamentos, técnicas e dispositi-

vos de preparação, de controlo e de injecção de caldas de
cimento, com ou sem aditivos, aceleradores ou retardadores
de presa, ou adjuvantes;

e) 30%, Experiência na execução trabalhos de cimentação com
caldas de cimento, aditivadas ou não, com particular desta-
que para as cimentações sob pressão.

8 � Anulado por despacho do conselho de administração datado
de 28 de Janeiro de 2003,

9 � Motivo � preço global da proposta, demasiado elevado.
10 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do

Diário da República e Jornal Oficial da União Europeia, em 3 de
Julho de 2003.

11 � Este anúncio foi recepcionado para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 3 de Julho de 2003, e no Serviço
de Publicações Oficiais da Comunidade Europeia em 3 de Julho de
2003.

3 de Julho de 2003. � A Administradora Delegada, Maria Rosário
S. Sabino. 3000108832

Centro Hospitalar de Coimbra

Anúncio de Abertura

Concurso público

1 � O concurso cuja listagem se anexa com o respectivo calendá-
rio são promovidos pelo Serviço de Aprovisionamento do Centro
Hospitalar de Coimbra (C.H.C.), sito na Quinta dos Vales, S. Marti-
nho do Bispo, 3040 Coimbra (telefone: 239/800100; fax: 239/
800153).

2 � Este concurso destina-se à aquisição de análises de genética
médica para o Centro Hospitalar de Coimbra durante o segundo se-
mestre de 2003.

3 � A adjudicação poderá ser repetida no triénio seguinte, desde
que ambas as partes manifestem interesse, até trinta dias antes do
termo de cada período contratual, se ocorrer diminuição de preços, e
eventualmente nas situações, de manutenção, ou aumento até uma
das menores taxas oficiais de inflação do ano anterior, nacional ou da
União Europeia (média).

4 � Podem apresentar-se a concurso as entidades que não se en-
contrem abrangidas por nenhum dos impedimentos à contratação com
o Estado previstos no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho e estejam devidamente licenciadas pelas autoridades competentes
para a comercialização dos produtos objecto destes concursos.

5 � Não são admitidas alterações às cláusulas dos cadernos de en-
cargos.

6 � Cada concorrente poderá apresentar duas propostas varian-
tes.

7 � O programas e caderno de encargos do concurso poderão ser
solicitados ao serviço de aprovisionamento indicado no n.º 1, mediante
prévio pagamento, na tesouraria do C.H.C., de € 24,93, (inclui IVA
à taxa legal em vigor), em dinheiro, cheque ou vale postal.

8 � As propostas devem ser enviadas ao serviço de aprovisiona-
mento referido no n.º 1, em qualquer dia útil, das 9 às 12 horas e das
14 horas e 30 minutos às 16 horas, até ao dia 23 de Julho de 2003.

9 � O acto público de abertura de propostas será efectuada no
serviço de aprovisionamento indicado no n.º 1, ás 10 horas do dia 24
de Julho de 2003.

10 � As propostas e documentos que as acompanham devem ser
redigidos em português, ou, se redigidos noutra língua, acompanhados
de tradução legalizada em português.

11 � Os critérios de adjudicação, são os seguintes, por ordem de-
crescente de importância � adequação técnica e operacional aos fins
em prossecução, preços unitários/encargos totais previsionais a su-
portar pelo C.H.C., condições de pagamento, clausula de revisão de
preços.
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12 � Os concorrentes obrigam-se a manter as suas propostas até
31 de Dezembro de 2003; prazo este prorrogado por períodos suces-
sivos de 60 dias para os concorrentes que nada requererem em con-
trário.

13 � O adjudicatário de contrato superior a € 49897,78
deverá prestar caução de 5% sobre o valor total do contrato, sem
IVA.

14 � A caução deverá ser prestada por depósito em dinheiro ou
em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante apresen-
tação de seguro-caução, com os requisitos estabelecidos no artigo 70.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública em 2 de Julho de 2003, tendo sido recebido na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. em 2 de Julho de 2003.

Listagem/Calendário do concurso para o ano 2003

Número
do Designação Entrega das propostas Abertura das propostas

concurso

170002/03 Realização de exames de genética médica ..... 23 de Julho de 2003, até às 16 horas 24 de Julho de 2003, às 10 horas.

2 de Julho de 2003. � A Administrador Delegada, Rosa Reis Marques. 3000108684

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital Curry Cabral

Anúncio

Anulação do concurso público internacional n.º 2/10019/2003
aquisição de catéteres a fornecer ao Hospital de Curry
Cabral durante o ano de 2003.

(n.º 3 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade contratante � Hospital de Curry Cabral, Rua da
Beneficência, 8, 1069-166 Lisboa (telefone: 217924200; 217959638;
fax: 217959235).

2 � Categoria segundo a classificação estatística de produto por
actividade � quantidade 10 976 classe 25.22 na categoria 25.22.2.

3 � Número de respostas recebidas � 22.
4 � Anulação do procedimento nos termos da alínea h) do n.º 1

do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por despa-
cho do administrador-delegado do Hospital de Curry Cabral, datado
de 30 de Junho de 2003.

5 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do Diá-
rio da República em 3 de Julho de 2003.

6 � Este anúncio foi recepcionado para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda. S. A., para publicação no Diário da Repú-
blica em 3 de Julho de 2003.

3 de Julho de 2003. � Pelo Serviço de Aprovisionamento, (Assi-
natura ilegível.) 3000108833

Anúncio

Anulação do concurso público n.º 2/10022/2003, aquisição
de material de endoscopia a fornecer ao Hospital de
Curry Cabral durante o ano de 2003.

(n.º 3 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade contratante � Hospital de Curry Cabral, Rua da
Beneficência, 8, 1069-166 Lisboa, (telefone: 217924200; 217954399;
fax: 217959235).

2 � Categoria segundo a classificação estatística de produto por
actividade � quantidade 3183, classe 25.22 na categoria 25.22.2.

3 � Número de respostas recebidas � 16.
4 � Anulação do procedimento nos termos da alínea b) do n.º 1

do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por despa-
cho do administrador-delegado do Hospital de Curry Cabral, datado
de 30 de Junho de 2003.

5 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do Diá-
rio da República em 3 de Julho de 2003.

6 � Este anúncio foi recepcionado para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., para publicação no Diário da Repú-
blica em 3 de Julho de 2003.

3 de Julho de 2003. � Pelo Serviço de Aprovisionamento, (Assi-
natura ilegível.) 3000108836

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Instituto das Estradas de Portugal

Anúncio

Concurso público n.º 13/2003/SSE, execução de marcas
rodoviárias no distrito de Coimbra, 2003. Extensão, cer-
ca de 182,48 quilómetros. Prazo de execução, 180 dias.

1 � Nome e endereço do dono da obra � IEP, Instituto das Es-
tradas de Portugal, sito na Praça da Portagem, 2804-534 Almada,
Portugal (telefone: 212947100; telefax: 212951997).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, a efectuar nos
termos definidos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Local de execução � a empreitada decorre no IP3, IC2, IC3,
IC6, nas ENNS 2, 230, 234-1,234-6,341, 351e ERS 2, 17-1 e 335
do distrito de Coimbra.

Designação da empreitada � execução de marcas rodoviárias no
distrito de Coimbra, 2003.

Natureza dos trabalhos � realização de todos os trabalhos ineren-
tes à execução de marcas rodoviárias.

Extensão dos trabalhos � os trabalhos desenvolvem-se na exten-
são aproximada de 182,48 quilómetros em vários ICs, ERs, IP e
EENNs do distrito de Coimbra.

Referência à classificação estatística � estes trabalhos estão refe-
ridos nas classes 4520000-8,45231000-5 e 45231200-7 do vocabu-
lário comum para os contratos públicos (CPV), publicado no Suple-
mento do JOUE, Jornal Oficial da União Europeia, n.º S169, de 3
de Setembro de 1996.

Preço base do concurso � o custo estimado total da obra é de
€ 684 704,60.

Finalidade do contrato � o contrato a celebrar, não inclui a elabo-
ração de projectos.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra é
de 180 dias, a contar da data de consignação da empreitada.

5 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na sede da di-
recção de estradas do distrito da Coimbra, sita na Avenida
Cónego Duarte, 3030-215 Coimbra, (telefone: 239794500;
telefax: 239794555), onde poderá ser examinado pelos in-
teressados, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a data
de publicação do presente anúncio no Diário da República,
até ao dia e hora do acto público do concurso;

b) As cópias do processo de concurso, poderão ser solicitadas
por ofício ou telefax endereçados à direcção de estradas do
distrito da Coimbra, sita na morada indicada na alínea a) do
n.º 5 até ao 10.º dia útil, a contar do dia seguinte ao da pu-
blicação deste anúncio no Diário da República;

c) O custo do processo de concurso é de € 162,96, IVA inclu-
ído à taxa legal, a pagar em dinheiro ou cheque visado pas-
sado a favor do IEP � Instituto das Estradas de Portugal.

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

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas e 30
minutos do 30.º dia (incluindo Sábados, Domingos e feria-
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dos), contado a partir do dia seguinte ao da data de publica-
ção do presente anúncio no Diário da República, após o
qual não poderão ser consideradas;

b) As propostas, deverão ser entregues em mão contra recibo,
ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recep-
ção, para a direcção de estradas do distrito de Coimbra, sita
na morada indicada no n.º 5 alínea a), deste anúncio.
Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorren-
te será o único responsável pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na
hipótese da entrada da mesma se verificar já depois de esgo-
tado o prazo de entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham, são
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa e quando os
documentos, pela sua própria natureza ou origem, estiverem
redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acom-
panhar de tradução devidamente legalizada, em relação à qual
declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efei-
tos, sobre os respectivos originais.

7 � Abertura das propostas:

a) Poderão assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas e intervir os concorrentes ou os seus re-
presentantes, devidamente credenciados.
Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá
intervir no acto público do concurso apenas um represen-
tante, devidamente credenciado por todas as empresas do
consórcio ou associação;

b) O acto público de abertura do concurso, terá lugar às 10 horas
do dia útil imediato à data limite fixada para a apresentação
das propostas, na direcção de estradas do distrito da Coim-
bra, sita na morada indicada na alínea a) do n.º 5, deste anún-
cio.

8 � Cauções e garantias exigi das � nos termos do n.º 1, do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o concorrente a
quem for adjudicada a empreitada, prestará nessa altura, uma caução
no valor de 5% do preço total do respectivo contrato, com a qual
garantirá o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato de empreitada e eventuais contratos
adicionais.

9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de paga-
mento � nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, o tipo de empreitada é por série de preços e de acordo com
o preceituado no artigo 21.º deste decreto-lei, os trabalhos serão fac-
turados mensalmente com base na medição dos trabalhos realizados.

O financiamento, terá como fonte o orçamento do Estado Portu-
guês, sendo os encargos satisfeitos por conta da dotação do Plano de
Investimentos consignado ao Instituto das Estradas de Portugal.

10 � Modalidade jurídica de associação � de acordo com o pre-
ceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as em-
presas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao
exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas e declarem a
intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, de-
vendo o concorrente neste caso, indicar desde logo, quem é o líder do
consórcio.

11 � Condições mínimas:

a) Nos termos do preceituado no artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes estabelecidos em
Portugal, deverão apresentar o certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI) , ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e das Por-
tarias n.º 1407/2002, de 29 de Outubro e n.º 412-I/99, de 4
de Junho com a nova redacção introduzida pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto, e só serão admitidos, quando
aqueles certificados contenham as seguintes autorizações �
15.º subcategoria da 3.º categoria da classe correspondente
ao valor global da proposta.
Em listagem que anexa aos documentos a apresentar, o con-
corrente indicará, o valor dos trabalhos que dizem respeito à
autorização indicada em último lugar;

b) Nos termos do preceituado no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes não detentores de
certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas, devem apresentar o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso.

Os concorrentes do espaço económico europeu não deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas, ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como aqueles a
que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma
legal, devem apresentar os documentos indicados no n.º 1
do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes deverão apresentar, ainda outros documen-
tos que permitam apreciar a sua aptidão, para a boa exe-
cução da obra, no que respeita às condições mínimas de ca-
rácter económico e técnico, conforme exigido com o
programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas e respecti-
vas condições, consideram-se válidas pelo prazo mínimo de 66 (ses-
senta e seis) dias, contados da data do acto público do concurso. Se os
concorrentes nada requererem em contrário dentro dos oito dias se-
guintes ao termo deste prazo, considerar-se-á o mesmo prorrogado
por mais 44 dias.

13 � Critérios de adjudicação � o critério no qual se baseará a
apreciação das propostas e a consequente adjudicação, é o da propos-
ta economicamente mais vantajosa, de acordo com os seguintes fac-
tores e respectiva ponderação:

a) Preço, (50%);
b) Garantia do cumprimento do prazo de execução e da obten-

ção da qualidade, (5%);
c) Mérito técnico da proposta e metodologia de execução dos

trabalhos, (45%).

14 � Propostas condicionadas e propostas variantes � não são
admitidas propostas condicionadas, nem propostas variantes ao pro-
jecto posto a concurso ou a parte dele.

15 � Os prazos referidos nos números anteriores, são contados nos
termos do preceituado no artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

16 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no JOUE.
17 � Este anúncio, foi enviado para publicação no Diário da

República, em 4 de Julho de 2003.
18 � Este contrato encontra-se abrangido pelo acordo sobre con-

tratos públicos da Organização Mundial de Comércio.

O Presidente do Conselho de Administração, José Ribeiro dos
Santos. 3000108906

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Economia

Junta Autónoma do Porto da Horta

Anúncio

Concurso público para a prestação de serviços de planea-
mento, coordenação e fiscalização da empreitada de
«reabilitação do molhe-cais do porto de São Roque, na
ilha do Pico».

1 � A entidade adjudicante é a JAPH Junta Autónoma do Porto
da Horta, Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 7, 9900-062
Horta (telefone: 292208300; fax: 292208315).

2 � Objecto do concurso público

a) O serviço tem a categoria 74.20.6, subcategoria 74.20.60
serviços de gestão de projectos relacionados com a constru-
ção e a engenharia civil, a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publica-
do no JOUE n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, de 16 de Junho,
publicado no JOUE, de 22 de Junho.

3 � Local da execução � porto de São Roque, concelho de São
Roque, ilha do Pico, Região Autónoma dos Açores.

4 � O prazo de execução da prestação de serviços é de 17 meses,
correspondente à duração da empreitada (16 meses) e mais um mês
para fecho da mesma e elaboração da respectiva conta final.

5 � São admitidas a concurso empresas ou grupos de empresas cuja
actividade exclusiva ou principal seja a prestação de serviços técnicos
de engenharia, que tenham experiência comprovada na fiscalização
de obras idênticas à que constitui o objecto da empreitada em refe-
rência e que não estejam directa ou indirectamente ligados ao Em-
preiteiro a quem for adjudicada a empreitada.
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6 � Os concorrentes deverão indicar os técnicos que serão desig-
nados para director do contrato e de chefe da fiscalização.

7 � Não são admitidas propostas relativas a parte ou partes dos
serviços postos a concurso.

8 � Não são admitidas a concurso propostas com variantes ou com
alterações ao caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, nú-
mero fiscal de contribuinte, número de bilhete de identidade,
estado civil e domicílio ou, no caso de ser pessoa colectiva,
a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, fi-
liais que interessem à execução do contrato, objecto social,
nomes dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas
com poderes para a obrigarem, conservatória do registo
comercial onde se encontra matriculada e o seu número de
matrícula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

c) Para avaliação da capacidade financeira:

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

II) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação
de contas dos três últimos exercícios findos ou de exercí-
cios findos desde a sua constituição, caso esta tenha ocor-
rido há menos de três anos;

III) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apre-
sentadas nos três últimos anos;

IV) Declaração do concorrente na qual indique, em relação
aos últimos três anos, o volume global dos seus negócios
e dos serviços prestados.

d) Para avaliação da capacidade técnica:

I) Lista dos serviços semelhantes prestados nos últimos três
anos, respectivos montantes, datas e destinatários.

II) Constituição da equipa técnica que ficará afecta ao ser-
viço e «curricula vitae» dos seus elementos, destacando a
experiência em serviços semelhantes;

III) Declarações da respectiva ordem ou associação profis-
sional dos elementos da equipa técnica, ou quando a ins-
crição em ordem ou associação profissional não for obri-
gatória para o exercício da profissão, fotocópia do
diploma de curso devidamente autenticada.

10 � É permitida a apresentação de propostas por agrupamentos
de empresas. As empresas que constituem o agrupamento, no caso de
adjudicação, associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo em regime de respon-
sabilidade solidária.

11 � a) O processo de concurso pode ser examinado na JAPH,
Junta Autónoma do Porto da Horta, Avenida Gago Coutinho e Saca-
dura Cabral, 7, 9900-062 Horta, (telefone: 292208300; fax:
292208315), das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos desde a publicação deste anúncio no Diário da
República até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Até ao fim do segundo terço do prazo para apresentação das
propostas poderão ser apresentados, pelos interessados, pedidos para
fornecimento de cópias do processo de concurso, dirigidos à JAPH �
Junta Autónoma do Porto da Horta, Avenida Gago Coutinho e Saca-
dura Cabral, 7, 9900-062 Horta (telefone: 292208300; fax:
292208315), sendo essas cópias fornecidas no prazo de quatro dias
úteis após recepção do pedido, no mesmo serviço;

c) O custo dos elementos acima referidos é de 150 euros por exem-
plar, a que acrescerá o IVA, à taxa de 13%, a pagar em numerário ou
cheque passado a favor da JAPH Junta Autónoma do Porto da Horta.

12 � a) As propostas deverão ser entregues na JAPH, Junta Au-
tónoma do Porto da Horta, Avenida Gago Coutinho e Sacadura Ca-
bral, 7, 9900-062 Horta, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção.

b) As propostas deverão dar entrada até às 17 horas do dia 31 de
Julho de 2003.

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

13 � O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 1
de Agosto de 2003, na JAPH, Junta Autónoma do Porto da Horta,
com o endereço indicado no n.º 11.a).

Ao acto público pode assistir qualquer interressado, apenas poden-
do nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente
credenciados.

14 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa atendendo aos seguintes critérios:

a) Preço, 60%;
b) Metodologia a adoptar na prestação de serviços e meios

técnicos a utilizar no desenvolvimento das tarefas a reali-
zar, 40 %.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter a validade das suas
propostas durante o período de 60 dias a contar da data da sessão de
abertura das propostas.

16 � A caução a prestar pelo concorrente preferido, para garan-
tia do contrato a celebrar, será de 5% do valor da adjudicação.

17 � [�]
18 � [�]
19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-

pública no dia 1 de Julho de 2003.
20 � [�]
21 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A., do anúncio publicado no Diário da República.

1 de Julho de 2003. � O Engenheiro Director do Porto e Admi-
nistrador Delegado da Junta, Ângelo Leonardo Andrade.

3000108945

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Equipamento Social
e Transportes

Direcção Regional de Ordenamento do Território

Anúncio

Concurso publico n.º 40/2003,
acesso Oeste e Santo Amaro, Funchal

1 � O dono da obra é a Região Autónoma da Madeira, Secretaria
Regional do Equipamento Social e Transportes, Direcção Regional de
Ordenamento do Território, Direcção de Serviços de Concursos e
Contratos, Rua Dr. Pestana Júnior, 6, 9054-558 Funchal (telefone:
291207200; fax: 291207385).

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 � Região Autónoma da Madeira, con-
celho do Funchal.

b) Designação da empreitada � «acesso Oeste a Santo Amaro,
Funchal».

Natureza dos trabalhos � os trabalhos consistem na execução de
uma estrada. Os principais trabalhos a executar são � terraplanagens,
obras de arte, rede de águas e esgotos, pavimentação, sinalização e
electricidade.

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreitada estão
classificados no vocabulário comum para contratos públicos, publica-
do no JOUE n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com a seguinte
referência � 45231000-5, construção geral de estradas, vias férreas
e pistas de aeroportos.

Preço base do concurso � € 3 995 000, não incluindo o IVA.
4 � O prazo de execução da empreitada não poderá ser superior a

540 dias seguidos, após a consignação.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no serviço e

endereço indicados no n.º 1 supra, onde pode ser examinado durante
as horas de expediente, desde a data do respectivo anúncio até o dia
e hora do acto público do concurso.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e elementos
complementares no serviço indicado no n.º 1.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento
de € 175 em papel opaco ou € 80 em suporte digital, em dinheiro ou
cheque visado, passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional
da Madeira, no prazo de seis dias a contar da data de recepção do
respectivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 12 de
Agosto de 2003, devendo ser enviadas pelo correio sob registo, com
aviso de recepção ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endereço
indicado no n.º 1 supra.

c) A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. Os outros
documentos são também obrigatoriamente redigidos em língua portu-
guesa, porém, quando pela sua própria natureza ou origem, estiverem
redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de
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tradução devidamente legalizada, ou em relação à qual o concorrente
declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre
os respectivos originais.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas, mas só poderão intervir os representantes das fir-
mas devidamente credenciadas nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 13 de
Agosto de 2003, no endereço indicado no n.º 1 supra.

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

A cobertura orçamental será assegurada pelo Orçamento da Região
Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional do Equipamento
Social e Transportes.

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

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI,
com as seguintes autorizações:

A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, de classe que cubra o valor
global da proposta;

As 6.ª subcategoria da 3.ª categoria e 2.ª subcategoria da 6.ª
categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitem.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b), c) e
d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão
apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.º e 68.º do mes-
mo diploma legal.

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira,
económica e técnica, de acordo com o estabelecido no programa de
concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, a contar da
data do acto público do concurso, 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 � 0,40;
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 planos de mão-de-obra e de equipamento ao

plano de trabalhos � 0,30.

b) Preço � 0,30;
c) Prazo � 0,30.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
em 30 de Junho de 2003.

30 de Junho de 2003. � O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000228329

Anúncio

Concurso público n.º 41/2003 � «Centro de Saúde
e Segurança Social da Santa»

1 � O dono da obra é a Região Autónoma da Madeira, Secretaria
Regional do Equipamento Social e Transportes, Direcção Regional de
Ordenamento do Território, Direcção de Serviços de Concursos e
Contratos, Rua Dr. Pestana Júnior, 6, 9054-558 Funchal (telefone:
291207200; fax: 291207385).

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 � Região Autónoma da Madeira, con-
celho de Porto Moniz.

b) Designação da empreitada � «Centro de Saúde e Segurança So-
cial da Santa».

Natureza dos trabalhos � os trabalhos consistem na construção de
um edifício. Os principais trabalhos a executar são � movimento de

terras, betões, alvenarias, coberturas, impermeabilizações e isolamen-
tos, cantarias, carpintarias, serralharias, revestimento de pavimentos,
paredes e tectos, pinturas, equipamento sanitário, arranjos exterio-
res, rede de abastecimento de águas, rede de combate a incêndios, rede
de águas residuais domésticas, rede de drenagem de águas pluviais, sis-
tema de rega automatizado e instalações eléctricas e telefónicas.

Descrição � os trabalhos a que se refere a presente empreitada estão
classificados no vocabulário comum para contratos públicos, publica-
do no JOUE n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com a seguinte
referência � 45211540-6, edifícios destinados a serviços de saúde ou
sociais.

Preço base do concurso � € 810 000, não incluindo o IVA.
4 � O prazo de execução da empreitada não poderá ser superior a

360 dias seguidos, após a consignação.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no serviço e

endereço indicados no n.º 1 supra, onde pode ser examinado durante
as horas de expediente, desde a data do respectivo anúncio até o dia
e hora do acto público do concurso.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e elementos
complementares no serviço indicado no n.º 1.

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento
de € 200 em papel opaco ou € 100 em suporte digital, em dinheiro
ou cheque visado, passado à ordem do tesoureiro do Governo Regio-
nal da Madeira, no prazo de seis dias a contar da data de recepção do
respectivo pedido.

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 13 de
Agosto de 2003, devendo ser enviadas pelo correio sob registo, com
aviso de recepção ou entregues em mão, contra recibo.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no endereço
indicado no n.º 1 supra.

c) A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. Os outros
documentos são também obrigatoriamente redigidos em língua portu-
guesa, porém, quando pela sua própria natureza ou origem, estiverem
redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de
tradução devidamente legalizada, ou em relação à qual o concorrente
declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre
os respectivos originais.

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas, mas só poderão intervir os representantes das fir-
mas devidamente credenciadas nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 14 de
Agosto de 2003, no endereço indicado no n.º 1 supra.

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

A cobertura orçamental será assegurada pelo Orçamento da Região
Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional do Equipamento
Social e Transportes.

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

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI,
com as seguintes autorizações:

A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, de classe que cubra o valor
global da proposta;

As 5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª subcategoria
da 3.ª categoria e 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, a que se referem as alíneas b), c) e
d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão
apresentar-se a concurso nos termos dos artigos 67.º e 68.º do mes-
mo diploma legal.

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira,
económica e técnica, de acordo com o estabelecido no programa de
concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, a contar da
data do acto público do concurso, 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 � 0,40;
Avaliada pela classificação obtida e respectiva ponderação
nos seguintes subfactores:

Plano de trabalhos � 0,35;
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Memória descritiva e justificativa do modo de execução da
obra � 0,35;

Adequação dos planos de mão-de-obra e de equipamento ao
plano de trabalhos � 0,30.

b) Preço � 0,30;
c) Prazo � 0,30.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República e no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
em 30 de Junho de 2003.

30 de Junho de 2003. � O Chefe de Gabinete, João Ricardo Luís
dos Reis. 1000228328

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Direcção Regional de Saneamento Básico

Anúncio

concurso público n.º 9 SRA-DRSB/2003 para o «fornecimen-
to de prensa de materiais ferrosos e aquisição de pren-
sa de resíduos sólidos urbanos».

1 � A entidade adjudicante é a Região Autónoma da Madeira, atra-
vés da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Direc-
ção Regional de Saneamento Básico, Avenida Arriaga, 21-A, Edifício
Golden Gate, 4.º, 9054-528 Funchal, (telefone: 291201830; fax:
291220605).

2 � O presente concurso tem por objecto o fornecimento e a
montagem de uma prensa enfardadeira de materiais ferrosos e a alie-
nação de uma prensa de resíduos sólidos urbanos. A classificação es-
tatística de produtos por actividade, de acordo com o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
Jornal Oficial da União Europeia, n.º 342, de 31 de Dezembro de
1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de
1 de Junho, é 29.56.25, máquinas e equipamentos para fins especiais,
n. e.

3 � O equipamento objecto do presente concurso integra o pro-
jecto � «unidade de valorização de resíduos sólidos da ilha da Madei-
ra», co-financiado pelo Fundo de Coesão.

4 � Local de fornecimento do equipamento � estação de trata-
mento de resíduos sólidos da Meia Serra, freguesia da Camacha, con-
celho de Santa Cruz.

5 � Prazo de fornecimento � três meses para a entrega e a mon-
tagem dos equipamentos.

6 � Propostas relativas a parte do fornecimento � não são ad-
missíveis propostas respeitantes apenas a parte do fornecimento dos
equipamentos definidos no caderno de encargos.

7 � É proibida a apresentação de alterações de cláusulas do cader-
no de encargos, bem como de propostas variantes.

8 � Os concorrentes são obrigados, conforme previsto no progra-
ma de concurso, a apresentar alguns elementos necessários à aprecia-
ção das suas capacidades técnica e económica.

9 � Se o adjudicatário for um grupo de concorrentes estes asso-
ciar-se-ão antes da celebração do contrato em consórcio externo em
regime de responsabilidade solidária.

10 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos podem
ser solicitados à Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Natu-
rais, no endereço indicado no n.º 1 supra.

b) Os pedidos, por escrito, podem ser feitos até oito dias antes da
data i imite da entrega das propostas.

c) O fornecimento dos documentos acima referidos será feito
mediante o pagamento de 150 euros, acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor, em dinheiro ou cheque visado emitido à ordem do tesourei-
ro do Governo Regional da Madeira.

11 � a) As propostas deverão ser dirigidas à Secretaria Regional
do Ambiente e Recursos Naturais para o endereço referido no n.º 1
supra.

b) As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas através
de correio sob registo e com aviso de recepção até às 17 horas do dia
18 de Agosto de 2003.

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

12 � A abertura das propostas terá lugar no dia 19 de Agosto de
2003, pelas 10 horas, no local indicado no n.º 1 supra.

Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo
nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo à avaliação dos seguintes factores, por ordem
decrescente de importância:

a) Tecnologia;
b) Preço;
c) Assistência técnica.
14 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas

durante o prazo de 90 dias, contados da data limite da entrega das
propostas.

O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado, por
iguais períodos, para os concorrentes que nada requererem em con-
trário.

15 � O adjudicatário fica obrigado a prestar � uma caução no valor
de 5% do valor da adjudicação.

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

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro publicado no JOUE, n.º L336, de 23 de
Dezembro de 1994.

18 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República em 30 de Junho de 2003.

19 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. em 2 de Julho de 2003.

30 de Junho de 2003. � O Chefe do Gabinete, João Cristiano Loja.
1000228266

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BANCO DE PORTUGAL

Anúncio

Concurso público da empreitada «P1A215 � edifício Por-
tugal, remodelação dos espaços adjacentes da recep-
ção centro», em Lisboa.

1 � Banco de Portugal, DSAOE/NPO, Avenida Almirante Reis, 71-
-2, 1150-165 Lisboa (telefone: 213130000; fax: 213107822).

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

3 � a) O local de execução da empreitada é no edifício Portugal,
sito na Avenida Almirante Reis, 71, em Lisboa.

b) A empreitada «P1A215, edifício Portugal remodelação dos es-
paços adjacentes da recepção centro», em Lisboa, consiste na remo-
delação da zona de atendimento e ampliação da sala de leitura.

O preço base do concurso é de € 230 000 + IV A, à taxa em vigor.
4 � O prazo para a execução dos trabalhos objecto do presente

concurso é de 90 dias, incluindo Sábados, Domingos e feriados.
5 � a) o processo de concurso e documentos complementares

podem ser obtidos no endereço referido no n.º 1, onde podem ser
examinados todos os dias úteis (das 9 horas e 30 minutos às 12 horas
e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos) desde o segundo dia útil
seguinte ao da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto pú-
blico do concurso.

b) O custo do processo de concurso é de € 150, acrescido de IVA
à taxa legal, por cada exemplar, a pagar em numerário ou cheque
emitido em nome do Banco de Portugal.

c) A entrega do processo será efectuada no prazo máximo de cin-
co dias úteis contados da data de recepção do respectivo pedido por
escrito.

6 � As propostas, redigidas em língua portuguesa, devidamente
acompanhadas dos documentos requeridos no programa de concurso,
deverão dar entrada na morada indicada no n.º 1, contra recibo ou
enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, até às 15
horas do dia 1 de Setembro de 2003.

7 � a) o acto público do concurso terá lugar às 10 horas do pri-
meiro dia útil seguinte à data limite estabelecida para a entrega das
propostas, nas instalações do Banco de Portugal, indicadas no n.º 1.

b) Poderão assistir ao acto público de abertura das propostas todos
os interessados, só podendo intervir nos trabalhos os representantes
dos concorrentes devidamente credenciados para o acto.

8 � Para efeitos de garantia do exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato de empreitada,
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o adjudicatário prestará até à data de assinatura do contrato, uma
caução inicial no valor correspondente a 5% do valor total da adju-
dicação, nos termos da cláusula 1.11 das cláusulas gerais do caderno
de encargos e da cláusula 23 do programa do concurso.

9 � A empreitada é por preço global.
As condições de pagamento são as previstas no caderno de encar-

gos.
10 � Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas que de-

clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única enti-
dade sob a forma de agrupamento complementar de empresas.

11 � a) Só serão admitidos os concorrentes que preencham os
requisitos ou critérios de selecção qualitativa referentes à situação e
capacidade financeira e económica e capacidade técnica exigidas nas
cláusulas 6.ª, 7.ª e 19.ª do programa do concurso e possuam a classi-
ficação como empreiteiro geral de obras públicas na 1.ª categoria,
edifícios e a 10.ª subcategoria da 5.ª categoria, instalações eléctricas
e mecânicas em classe correspondente ao valor da proposta, ou em
alternativa possuam a 5.ª, 7.ª, 9.ª 10.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcatego-
rias da 1.ª categoria, edifícios e a 10.ª subcategoria da 5.ª categoria,
instalações eléctricas e mecânicas, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitam.

b) A prova da aludida capacidade financeira, económica e técnica
dos concorrentes faz-se nos termos do disposto no artigo 67.º e se-
guintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis conta-
dos da data de encerramento do acto público da abertura das propos-
tas.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa atenden-
do aos seguintes critérios, por ordem decrescente da sua importância:

a) Valor global proposto, à data limite de apresentação das
propostas � C1 = 50%;

b) Qualidade e valia técnica da Proposta, nomeadamente no que
concerne ao grau de satisfação das condições técnicas do
caderno de encargos, à fiabilidade dos equipamentos e mate-
riais, aos meios humanos e técnicos que o concorrente pro-
põe afectar à obra, durante os períodos de execução dos tra-
balhos e de garantia � C2 = 30%;

c) Prazos propostos para a realização e conclusão dos traba-
lhos � C3 = 20%.

14 � Poderão ser apresentadas propostas condicionadas desde que
as mesmas respeitem os requisitos técnicos definidos e estabelecidos
nas cláusulas técnicas especiais do caderno de encargos.

15 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República no dia 3 de Julho de 2003.

3 de Julho de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000108831

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Anúncio
Concurso público n.º 14/2003, para a prestação de servi-

ços de gestão, assessoria técnica e acompanhamento
da implementação de projectos de informática no âm-
bito do programa «Almada Cidade Digital».

1 � Entidade adjudicante � Município de Almada, Câmara Muni-
cipal de Almada, Departamento de Administração Geral e Finanças,
Divisão de Aprovisionamento, Rua Trigueiros Martel, 1, 2800-213
Almada, (telefones: 212724000/212724125; fax: 212724244).

2 � É objecto do presente concurso a prestação de serviços de
gestão, assessoria técnica e acompanhamento da implementação de
projectos de informática no âmbito do programa «Almada Cidade
Digital».

Classificação estatística de produtos por actividade, Regulamento
3696/93: � divisão, 72, grupo, 72.2., classe, 75.20., categoria:
72.20.3. e sub-categoria, 72.20.35.

2.1 � O serviço será prestado, pelo prazo de 36 meses.
2.2 � O contrato considera-se automaticamente renovado por

sucessivos períodos de 12 meses se não for denunciado por qualquer
das partes, com uma antecedência mínima de 60 dias úteis, por carta
registada com aviso de recepção.

3 � A prestação ao serviço será efectuado nas instalações do
Município de Almada e nos locais de intervenção do «Almada Cidade
Digital».

4 � O programa de concurso e caderno de encargos podem ser
solicitados por escrito ou verbalmente à secção de atendimento, do
Departamento de Administração Geral e Finanças, na Rua Trigueiros
Martel, 1, 2800-213 Almada, (telefone: 212724115), no horário
indicado no n.º 5 deste anúncio, mediante o pagamento de € 6,09,
IVA, incluído à taxa em vigor:

a) No caso de ser pretendido o envio de cópias do processo
por correio deverão fazer esse pedido por escrito em tempo
útil, para apresentação das propostas, enviando um cheque
no valor referido no ponto anterior, à ordem do tesoureiro
da Câmara Municipal de Almada, ficando a seu cargo as des-
pesas de correio.

5 � As propostas devem ser entregues ou remetidas por correio à
entidade referida no n.º 4, das 8 horas até às 15 horas e 30 minutos
do próximo dia 4 de Agosto.

6 � As propostas e os documentos quando que não estejam redigi-
dos em língua portuguesa, serão acompanhados de tradução legalizada
ou em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � O acto público de abertura de propostas, terá lugar no auditó-
rio do edifício do Departamento de Administração Geral e Finanças,
na Rua Trigueiros Martel, l, no próximo dia 5 de Agosto, pelas 14
horas e 30 minutos.

8 � O critério de adjudicação é o da proposta considerada econo-
micamente mais vantajosa tendo em conta os seguintes factores, por
ordem decrescente de importância:

1.º Afectação horária/diária, 80%;
2.º Honorários/condições de pagamento, 10%;
3.º Prazo de início de prestação dos serviços a contar da adjudi-

cação, 10%.

9 � O prazo máximo durante o qual os concorrentes são obriga-
dos a manter as proposta é de 60 dias a contar da sessão de abertura
das mesmas, considerando-se tacitamente prorrogado se os concor-
rentes nada recorrem em contrário.

10 � O anúncio foi enviado no dia 4 de Julho de 2003 para publi-
cação no Diário da República.

11 � A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. recebeu o anún-
cio para publicação no dia 4 de Julho de 2003.

27 de Junho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria Emília
Guerreiro Neto de Sousa. 3000108918

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal da Amadora, ende-
reço, Avenida das Forças Armadas, 1, 1.º, Amadora (telefone:
214369000; fax: 214913456).

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 � Falagueira, Amadora.
Designação da empreitada � Parque Urbano da Falagueira (2.º fase).
Trabalhos de construção civil e hidráulica compreendendo movi-

mento de terras, pavimentos, muros e escadas, mobiliário urbano,
ribeira rede de águas, saneamentos e instalações eléctricas, arborizações
e ajardinamento e rede de rega, edificações equipamentos hidráulicos
e fontes, e recuperação de património.

O preço base para efeitos de concurso é de 4 800 000 euros com
exclusão do IVA.

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

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 450 dias seguidos (incluindo
Sábados, Domingos e feriados).

5 � O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares, podem ser examinados na Câmara
Municipal da Amadora, DOM, durante as horas normais de expedien-
te, desde o dia seguinte à publicação deste anúncio, até ao dia fixado
para entrega das propostas.

Desde que solicitados até às 17 horas do décimo dia do prazo para
apresentação das propostas, os interessados poderão obter cópias
autenticadas pelo dono da obra, das peças escritas e desenhadas do
processo do concurso.
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As cópias do processo serão fornecidos aos interessados no prazo
máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido escrito,
mediante o pagamento da importância de 1950,52 euros.

6 � O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas do
dia 30 de Setembro de 2003.

As propostas, bem como os documentos que as acompanham, de-
verão ser entregues na Câmara Municipal da Amadora, D. O. M.;

As propostas, bem como os documentos que as acompanham de-
verão ser redigidos em língua portuguesa.

7 � Só poderão intervir no acto do concurso, as pessoas que, para
o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, os
quais terão de fazer prova documental dessa qualidade.

O acto público do concurso terá lugar nas instalações da Câmara
Municipal da Amadora, D. O. M., pelas 10 horas do dia 1 de Outubro
de 2003.

8 � Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 5% do valor da adjudicação, que
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro caução, nos
termos previstos no caderno de encargos.

9 � A empreitada é em regime de série de preços.
Nos pagamentos e eventuais fornecimentos observar-se-ão as dis-

posições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas disposições
do caderno de encargos que a eles digam respeito.

10 � Quando o concorrente for um agrupamento de empresas, estas
deverão constituir-se juridicamente em uma única entidade ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, para efeitos
de celebração do contrato.

11 � Podem ser admitidos a concurso:

Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públi-
cas e Particulares do Imobiliário (IMOPPI) que contenha:

A classificação como empreiteiro geral de obras de urbani-
zação na 3.ª categoria, na classe correspondente ao va-
lor global da proposta.

As 1.ª ,4.ª ,5.ª ,7.ª , 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª
subcategorias da 1.ª categoria; a 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª,
7.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias de 2.ª categoria a 1.ª, 3.ª, 4.ª,

7.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª, 15.ª subcategorias da 3.ª
categoria e 1.ª subcategoria de 4.ª categoria e 1.ª, 10.ª,
13.ª de 5.ª categoria e 1.ª, 2.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª
da 6.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem.

Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo IMOPPI que apresentem certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das en-
tidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à
capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que
permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribu-
ída nessa lista;

Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, desde que apresentem os documentos relativos à com-
provação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica
e técnica para execução da obra posta a concurso, indicados
nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

Qualificação dos concorrentes:

d.1) A avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes, para a execução da obra posta a concurso, será
feita com base nos valores de referência dos indicadores de
liquidez geral, de autonomia financeira e do grau de cobertu-
ra do imobilizado descriminados em seguida, sendo excluídos
os concorrentes que não apresentem cumulativamente, no
mínimo, os valores do quartil inferior previstos na referida
portaria, em qualquer das seguintes situações:

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

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

Indicadores Quartil inferior Mediana Quartil superior

Existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo
Liquidez geral (%) = ������������������������ 104,26 134,63 234,97

Passivo a curto prazo

Capitais próprios
Autonomia financeira (%) = �������� 9,72 20,16 33,38

Activo líquido total

Capitais permanentes
Grau de cobertura do imobilizado (%) = �������� 120,45 275,43 1 020,64

 Imobilizado líquido

d.2) A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes, para a
execução da obra posta a concurso, será feita de acordo com
os critérios seguidamente descriminados, sendo excluídos os
concorrentes que não verifiquem cumulativamente os três
critérios:

Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 60% do valor estimado do contrato, terminada
nos últimos três anos de actividade;

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

Adequação dos técnicos e dos 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 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise dos seguintes factores e subfactores:

C) Preço constante na proposta � 45%;

C.1) Preço total � 50%;

C.2) Credibilidade e coerência dos preços unitários � 45%;
C.3) Prazo de pagamento, 5%.

G) Garantia de boa execução e qualidade técnica � 55%;

G.1) Proc. construtivos adoptados e meios disponíveis � 20%;
G.2) Adequabilidade do p. trabalho ás condições locais � 20%;
G.3) Prazo proposto � 20%;
G.4) Adequabilidade do modelo de segurança, higiene e saúde a

implementar na obra � 15%;
G.5) Meios a afectar à obra para implantação do plano de quali-

dade da empreitada � 15%;
G.6) Memória descritiva e justificativa � 10%.

Todas as propostas serão classificadas nos itens de 1 a 100, sendo
a classificação final obtida pela seguinte fórmula:

Classificação = 0,45 × (0,50 × C.1 +0,45 × C.2 + 0,05 × C.3 )
+ 0,55 × (0,20G.1 + 0,20 × G.2 + 0,20 × G.3 + 0,15 × G.4
+ 0,15 × G.5 + 0,10 × G.6).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
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16 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no
Jornal Oficial da União Europeia [...].

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial
da União Europeia [...].

18 � Indicação de que o contrato se encontra abrangido pelo acordo
sobre contratos públicos da Organização Mundial de Comércio.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000108907

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Edital n.º 169/2003

Concurso público

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

Faz-se público que, de acordo com a deliberação da Câmara Muni-
cipal de Faro, tomada na sua reunião de 3 de Junho de 2003, se en-
contra aberto concurso público para adjudicação da empreitada de
«mecânica de cena no teatro Municipal de Faro», nas condições cons-
tantes do programa de concurso, caderno de encargos e demais do-
cumentos patenteados a concurso.

1 � Designação, endereço, números de telefone e telefax da enti-
dade contratante � Câmara Municipal de Faro, Rua do Município,
8004-001 Faro, (telefone: 289870870; fax: 289802326).

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

3 � Características da empreitada:

a) Local de execução � Horta do Ourives, EN-125, freguesia
da São Pedro, no concelho de Faro;

b) Designação da empreitada � mecânica de cena no teatro
Municipal de Faro;

c) Natureza e extensão dos trabalhos, classificação estatística
de produtos por actividade, características gerais da obra e
preço base do concurso:

A empreitada abrange os trabalhos de execução da mecâni-
ca de cena, com referência ao vocabulário comum para
os contratos públicos, publicado no suplemento do Jor-
nal Oficial da União Europeia, n.º S169, de 3 de Setem-
bro de 1996, divisão 45, construção; 45211513-8 tea-
tros, auditórios e outros edifícios culturais ou de diversão,
n. e.;

Preço base para efeitos de concurso � € 1 496 393,69, com
exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da empreitada � o prazo de execução da
empreitada é, no máximo, de quatro meses, incluindo Sábados, Do-
mingos e feriados, a contar da data à o auto de consignação.

5 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser pe-
didos o programa de concurso e o caderno de encargos � o processo
de concurso pode ser consultado durante as hora de expediente, das 9
horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30
minutos, no departamento de obras e equipamentos municipais da
Câmara Municipal de Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de processo de con-
curso � desde que solicitados, à entidade que preside ao concurso,
dentro do primeiro terço do prazo para apresentação das propostas,
a contar do dia seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário
da República, os interessados poderão obter cópias das peças escritas
e desenhadas do processo do concurso no prazo de 6 dias, contados a
partir da data de recepção do respectivo pedido escrito.

c) Indicação do prego e condições de pagamento do processo de
concurso � o custo do processo é de € 300, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, a pagar em dinheiro ou à ordem do tesoureiro da
Câmara Municipal de Faro.

6 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser en-
tregues ou enviadas as propostas � as propostas deverão ser entre-
gues na secretaria do departamento de administração geral da Câmara
Municipal de Faro, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção para � secretaria do departamento de
administração geral da Câmara Municipal de Faro, Rua do Município,
8004-001 Faro.

b) Hora e data limite para a entrega das propostas � as propostas
devem ser apresentadas até às 16 horas do trigésimo dia a contar do
dia seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário da Re-
pública.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham.

As propostas bem como os documentos devem ser redigidas em
língua portuguesa ou, no caso de o não serem, deverão ser acompa-
nhados de tradução devidamente legalizada, em relação à qual o con-
corrente declare aceitar a sua prevalência, para todos os efeitos, so-
bre os respectivos originais.

7 � Data, hora e local de abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto do concurso é público e
terá lugar na sala de reuniões da Câmara Municipal de Faro, no dia
útil imediatamente a seguir ao terminus do prazo para apresentação
das propostas, pelas 15 horas.

Poderão assistir ao acto todas as pessoas interessadas e intervir as
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

8 � Cauções e garantias:

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 emprei-
teiro deverá prestar uma caução de 5% do valor proposto,
de acordo com o artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março e em todos os pagamentos será deduzida a mesma
percentagem para reforço dessa caução, conforme estipula
o n.º 1 do artigo 211.º do citado decreto-lei.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por «preço global», nos
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março. Nos pagamento observar-se-ão as disposições cons-
tantes dos n.os 1 e 4 do artigo 17.º, 202.º a 208.º e 216.º do citado
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como o disposto no ca-
derno de encargos. A obra é financiada pelo Ministério da Cultura, ao
abrigo do programa rede nacional de teatros e cine-teatros, prevendo
o seu co-financiamento pela Comunidade Europeia através do FE-
DER, Fundo de Desenvolvimento Regional, programa operacional
cultura.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � a este con-
curso podem concorrer empreiteiros em nome individual ou empre-
sas, ou grupos de empresas que declarem intenção de se constituírem,
juridicamente, numa entidade única ou em consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato. Neste último caso, todas as empresas integrantes do con-
sórcio devem apresentar, individualmente, os documentos de apre-
sentação obrigatória mencionados no n.º 11.3.

11 � Habilitação/Admissão dos concorrentes � serão admitidos a
concurso:

11.1 � Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, contendo as seguintes autorizações:

a) Empreiteiro geral da 5.ª categoria � instalações eléctricas
(de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 412-I/99, de
4 de Junho) de classe que cubra o valor da proposta;

b) 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª e 15.ª subcategorias da 5.ª categoria �
de classe correspondente ao valor dos trabalhos a realizar.

11.1.1 � 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, podem os
concorrentes recorrer a subempreiteiro para os seguintes certificados
de classificação de empreiteiro de obras públicas � 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª,
7.ª e 15.ª subcategorias da 5.ª categoria, de classe correspondente ao
valor dos trabalhos a realizar.

11.1.2 � No caso da utilização da faculdade prevista no n.º 11.1.1,
devem os concorrentes anexar às suas propostas as declarações de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações indi-
cadas, de acordo com o previsto no programa de concurso, aos quais
ficará o concorrente adjudicatário vinculado por contrato(s) de
subempreitada(s) celebrado(s) nos termos do artigo 266.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11.2 � Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, aplica-se o disposto nos
artigo 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas con-
dições estabelecidas no programa de concurso.

11.3 � Documentos a apresentar:

a) Declaração, na qual o declarante indique o seu nome, nú-
mero fiscal de contribuinte, número de bilhete de identidade
ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no caso
de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais
que interessam à execução do contrato, nome dos titulares
dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a
vincularem, registo comercial de constituição e das altera-
ções do pacto social;

b) Certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações de na-
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tureza necessária para a realização da obra posta a concurso
e da classe correspondente ao valor da proposta ou cópia
autenticada do mesmo.
Os concorrentes não detentores do certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, mas com certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de
estado pertencente ao Espaço Económico Europeu, e ainda
os concorrentes nacionais de estados signatários do acordo
sobre contratos públicos da Organização Mundial do Comér-
cio, apresentem documentos nos termos previstos no ar-
tigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes do Espaço Económico Europeu não deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos do ar-
tigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como
aqueles que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo
diploma, apresentam documentos nos termos previstos no
artigo 67.º do já referido Decreto-Lei n.º 59/99;

c) Documento comprovativo da regularização da situação con-
tributiva para com a segurança social portuguesa, emitido pelo
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, e, se for
o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos do-
cumentos referidos dever ser acompanhado de declaração,
sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança
social no espaço económico europeu;

d) Declaração prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95,
de 13 de Setembro, comprovativa da regularização da situa-
ção tributária perante o Estado Português, e, se for o caso,
certificado equivalente emitido pela autoridade competente
do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe
o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos
referidos dever ser acompanhada de declaração, sob compro-
misso de honra, de cumprimento das obrigações no que res-
peita ao pagamento de impostos e taxas no espaço econó-
mico europeu;

e) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que
o concurso tenha sido aberto ou no mês anterior, que men-
cione as responsabilidades da empresa no sistema financei-
ro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela
autoridade competente do Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

f) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendi-
mentos para efeitos de IRS ou IRC, na qual contenha o ca-
rimbo de «recibo»; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração, e,
se for o caso, certificado equivalente emitido pela autorida-
de competente do Estado de que a empresa seja nacional ou
no qual se situe o seu estabelecimento principal;

g) Certificados de habilitações literárias, profissionais e curri-
culuns dos quadros da empresa e dos responsáveis pela ori-
entação da obra, designadamente do director técnico da
empreitada e do representante permanente do empreiteiro
na obra;

h) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que
inclua lista das obras executadas da natureza da obra posta a
concurso ou similares, nos últimos três anos, de uma vez o
valor da base ou duas obras de metade do valor da base para
efeitos de concurso, acompanhada de certificados de boa
execução, que devem referir o montante, data e local de
execução das obras e se as mesmas foram executadas de
acordo com as regras de arte e regularmente concluídas;

i) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que
mencione o equipamento e a ferramenta especial a utilizar
na obra, seja próprio, alugado, ou sob qualquer outra forma;

j) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que
mencione os técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não
integrados na empresa, a afectar à execução da obra, sendo
que a direcção técnica da obra será assegurada por um enge-
nheiro mecânico (licenciatura), com experiência mínima de
cinco anos;

k) Declaração de intenção de constituição de uma entidade única
ou consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria, quando for o caso;

l) Declaração, sob compromisso de honra, em como, em rela-
ção a todos os trabalhadores estrangeiros a afectar à exe-
cução da obra se encontra cumprida a legislação laboral em
vigor, bem como a declaração de rendimentos sujeitos a

descontos para o fisco e para a segurança social, observan-
do-se assim o disposto no Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 4/2001, de 10 de Janeiro;

m) Balanço e demonstração de resultados dos anos de 1999,
2000 e 2001, ao abrigo dos artigos 56.º e 70.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99.

11.4 � A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica
dos concorrentes obedecerá ao disposto no artigo 98.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:

11.4.1 � A avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes será feita tendo em conta os documentos indicados nas
alíneas e), f) e m) do n.º 11.3 deste anúncio, com base nos indicado-
res constantes da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, publi-
cadas ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Mar-
ço, calculados através da média dos três anos (1999, 2000, 2001),
devendo, no mínimo, garantir cumulativamente os valores dos quartis
inferiores:

Indicadores Quartil inferior

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

11.4.2 � A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes será
feita tendo em conta os documentos indicados nas alíneas g), h), i) e
j) do n.º 11.3 deste anúncio, com base em:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de uma
vez o valor da base ou duas obras de metade do valor da base
para efeitos de concurso;

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

c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou
não integrados na empresa, a afectar à execução da obra,
sendo que a direcção técnica da obra será assegurada por um
engenheiro mecânico, com experiência mínima de cinco
anos.

11.4.3 � Os critérios acima referidos poderão ser alterados quando
se trate de obras cuja elevada complexidade técnica, especialização e
dimensão o justifiquem.

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrente ficam
obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de 66 dias con-
tados do acto público do concurso, conforme estipulado no n.º 1 do
artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, tendo em con-
ta o disposto no n.º 3 do mesmo artigo.

13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos
factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação � para
efeitos de adjudicação da presente empreitada é adoptado o critério
da proposta económica e tecnicamente mais vantajosa, atendendo aos
seguintes factores, indicados por ordem decrescente de importância,
e devidamente ponderados nos termos seguintes:

a) Preço � 50%;
b) Mais valia técnica � 30%;
c) Prazo de execução � 10%;
d) Assistência técnica e prazos de garantia � 10%.

14 � Eventual proibição de apresentação de alterações ao cader-
no de encargos, bem como de propostas variantes � não são admiti-
das propostas variantes ou com condições divergentes das previstas
no processo de concurso.

15 � Data da publicação do anúncio indicativo, se for o caso, ou
menção da sua não publicação � não foi publicado anúncio de infor-
mação prévia.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � o presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República, 3.ª série em 24 de Junho de 2003.

17 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � data prevista de recepção � 26 de
Junho de 2003.

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Vitorino.
1000228302
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Edital n.º 189/2003

Concurso público para a empreitada de construção do
conjunto habitacional da alegria II, oito fogos, infra-es-
truturas e arranjos exteriores.

1 � Região Autónoma da Madeira, Câmara Municipal do Funchal,
Departamento de Habitação, Praça do Município, 9004-512 Funchal,
(telefone: 291241733; telefax: 291231650).

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

3 � a) O local de execução é no gaveto da Rua da Alegria com a
Rua Major Reis Gomes, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal.

b) A empreitada destina-se à construção do conjunto habitacional
da alegria II, oito fogos, infra-estruturas e arranjos exteriores, para
habitação a custos controlados, nos termos da Portaria n.º 500/97, de
21 de Julho, sendo a tipologia 8 T1, incluindo todas as infra-estrutu-
ras, arranjos exteriores.

c) O preço base do concurso é de € 289 775, nunca ultrapassando
os valores estipulados na Portaria n.º 500/97, de 21 de Julho, exclu-
indo o IVA.

d) A empreitada não se divide em partes.
e) A empreitada inclui a elaboração e a execução dos seguintes

projectos de especialidade:

Estudo térmico;
Betão armado;
Rede interior de águas e esgotos;
Rede de electricidade, telefone e TV;
Rede de ventilação natural ou passiva;
Rede de gás interior;
Infra-estruturas e rede exterior de águas, incêndio, águas pluviais

e esgotos;
Infra-estruturas eléctricas, telefone e TV;
Infra-estruturas e rede de gás exterior;
Segurança e saúde no trabalho.

4 � O prazo de execução da obra deverá ser indicado pelos con-
correntes não devendo ser superior a oito meses, estando previsto o
início dos trabalhos em Dezembro de 2003.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares,
poderão ser examinados ou pedidos na secção administrativa do de-
partamento de habitação da Câmara Municipal do Funchal, das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos,
sendo os pedidos dos elementos referidos, efectuados no primeiro terço
do prazo previsto no n.º 6 alínea a) e entregues aos interessados, quatro
dias após a recepção do pedido.

b) O custo dos elementos referidos é de € 300 em papel e de € 150
em suporte informático, mais IVA, a pagar em dinheiro ou em che-
que a favor da Tesoureira da Câmara Municipal do Funchal.

6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 52.º
dia a contar do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no JORAM
(Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira). O prazo de conta-
gem para a apresentação das propostas é contínuo.

b) As propostas são entregues ou enviadas para a secção adminis-
trativa do departamento de habitação da Câmara Municipal do Fun-
chal, Praça do Município, 9004-512 Funchal.

c) A proposta será redigida em língua portuguesa e os documentos
que a acompanham devem ser redigidos nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. A proposta e to-
dos os documentos serão apresentados em duplicado.

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir apenas as devidamente credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar no salão nobre da Câmara
Municipal do Funchal, pelas 10 horas do primeiro dia útil seguinte ao
termo do prazo para a apresentação das propostas.

8 � A caução será de valor correspondente a 5% do preço total
da adjudicação.

9 � a) A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo os pagamentos pro-
cessados mensalmente com base nos autos de medição.

b) Modalidade de financiamento � IHM e INH.
10 � A modalidade jurídica de associação que deverá adoptar qual-

quer agrupamento de empreiteiros a que, eventualmente, venha a ser
adjudicada a empreitada é o do consórcio.

11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares do alvará de em-
preiteiro de obras públicas com a(s) autorização(ões) da 1.ª subcate-
goria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua pro-
posta.

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, deverão apresentar certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra
posta a concurso e emitido por autoridade competente de Estado
membro da União Europeia ou de signatário do acordo sobre o Espa-
ço Económico Europeu.

c) Os concorrentes deverão possuir as seguintes condições míni-
mas de carácter económico e financeiro, e sem as quais serão exclu-
ídos:

i) Documento emitido pelo Banco de Portugal no mês em que
o concurso tenha sido aberto ou no mês anterior, que men-
cione as responsabilidades do concorrente no sistema finan-
ceiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que o concorrente seja nacional
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

ii) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendi-
mentos para efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o
carimbo «recibo» e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa
seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento prin-
cipal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve
apresentar cópia autenticada da respectiva declaração.

d) Os concorrentes deverão possuir as seguintes condições míni-
mas de carácter técnico, e sem as quais serão excluídos:

i) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos qua-
dros da empresa e dos responsáveis pela orientação da obra;

ii) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, que
inclua a lista das obras executadas nos últimos cinco anos,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às
obras mais importantes; os certificados devem referir o
montante; data e local de execução das obras e se as mesmas
foram executadas de acordo com as regras da arte e regular-
mente concluídas;

iii) Lista das obras executadas da natureza da obra posta a con-
curso, acompanhada de certificados de boa execução, nos
termos da alínea anterior;

iv) Declaração, assinada pelo representante da empresa, que
mencione os 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, nas condi-
ções estipuladas no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

13 � As propostas dos concorrentes qualificados serão analisadas
segundo o critério de adjudicação da proposta economicamente mais
vantajosa, sendo os factores de apreciação os seguintes, que terão a
respectiva ponderação:

Qualidade técnica da proposta � 30%;
Preço global mais baixo � 25%;
Garantia de capacidade técnica para a execução da obra � 25%;
Prazo de execução mais curto � 20%.

25 de Junho de 2003. � O Vereador por delegação do Presidente
da Câmara, Gonçalo de Matos Noronha da Câmara. 1000228263

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Anúncio

Resultados de concurso público

(nos termos do disposto no artigo 169.º, n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � A entidade contratante é Câmara Municipal de Ílhavo, loca-
lizada na Avenida 25 de Abril, 3830 Ílhavo (telefone: 234329600;
fax: 234329601).

2 � Anúncio de concurso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 287, de 12 de Dezembro de 2002.

3 � Descrição do trabalho � elaboração do plano de pormenor da
envolvente norte/poente da Gafanha da Nazaré.

4 � Número de concorrentes � sete.
5 � Número de concorrentes estrangeiros � 0.
6 � Vencedor � GRAQUI, Arquitectos, L.da, proposta identificada

com a letra F.
7 � Foram atribuídos os seguintes prémios:

1.º Classificado � GRAQUI, Arquitectos, L.da, prémio adjudica-
ção da elaboração do plano;
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2.º Classificado � OFF 4 � Oficina de Arquitectos, L.da, pro-
posta identificada com a letra C, prémio no valor de € 3500;

3.º Classificado � equipa coordenada pelo Arq. Nuno Pinto
Cardoso, proposta identificada com a letra B, prémio no valor
de € 1500.

8 � Data de envio do anúncio para publicação em Diário da Re-
pública � 26 de Junho de 2003.
9 � Data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa Na-
cional-Casa da Moeda, S. A.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agostinho
Ribau Esteves. 1000228290

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Anúncio de abertura

Concurso público

(Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, artigo 87.º)

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Loures, Praça
da Liberdade, 2670 Loures (telefone: 219829800; fax: 219820084;
email: expediente@cm-loures.pt).

2 � Objecto e regime da prestação do serviço � «prestação de
serviço de refeições em escolas do ensino básico e jardins-de-infância
no ano lectivo 2003/2004».

3 � Prazo de execução do serviço � o fornecimento de refeições
objecto do contrato far-se-á todos os dias úteis, com início a partir
da abertura do ano lectivo de 2003/2004, a contar da data da notifi-
cação da adjudicação/assinatura do contrato.

4 � Local de prestação e recepção do serviço � o serviço objecto
do contrato será prestado nos refeitórios da escolas constantes no
«anexo II» do caderno de encargos.

5 � Admissibilidade das propostas � só são admitidas as propos-
tas instruídas com toda a documentação exigida no programa de con-
curso e caderno de encargos.

6 � Pedido do programa de concurso, caderno de encargos:

a) Entidade � encontra-se patente na Câmara Municipal de
Loures, Divisão de Aprovisionamento, Rua do Funchal,
Fanqueiro, 2670 Loures, onde pode ser examinado e solici-
tado de 2.ª a 6.ª feira das 9 horas às 12 horas e das 14 horas
às 15 horas e 30 minutos, desde a data de publicação do
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso;

b) Preço e condições de pagamento � pelo preço de € 36, IVA
Incluído à taxa de 19%, em numerário, cheque à ordem da
Câmara Municipal de Loures.

7 � Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � a indi-
cada no n.º 6 alínea a).

8 � Data limite para apresentação das propostas � até às 16 horas
e 30 minutos, do 52.º dia de calendário a contar da data e envio do
anúncio do concurso para publicação no Diário da República e Jornal
Oficial da União Europeia, pelos concorrentes e seus representantes
na Divisão de Aprovisionamento da Câmara Municipal de Loures, Rua
do Funchal, Fanqueiro, Loures, contra recibo, ou remetidas pelo cor-
reio sob registo e com aviso de recepção, redigidas em língua portu-
guesa.

9 � Data, hora e local de abertura das propostas � no 1.º dia útil,
seguinte à data limite de pelas 10 horas, na sala de reuniões, n.º 6
alínea a).

Podem assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados,
bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular da empresa
em nome individual a exibição do seu bilhete de identidade, entenden-
do-se por credencial o documento emitido pela empresa concorrente
representada, no qual constem, além dos poderes, a(s) assinatura(s)
do(s) seu(s) gerente(s), administrador(es) ou mandatário(s) com po-
deres bastantes, invocando a qualidade em que o fazem.

10 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores:

1.º Preço;
2.º Qualidade e mérito técnico do serviço proposto;
3.º Condições de pagamento.

11 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de
60 dias a partir da data limite para a sua entrega, considerando-se

este prazo prorrogado por iguais períodos, para os concorrentes que
nada requererem em contrário.

12 � Caução � não é exigida qualquer caução na fase de apresen-
tação das propostas.

Contudo o adjudicatário terá, posteriormente, de prestar caução no
valor de 5% do valor da adjudicação, conforme artigo 70.º, do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

13 � Data de envio do anúncio do concurso para publicado no
Diário da República e Jornal Oficial da União Europeia � 4 de Julho
de 2003.

14 � Data da recepção do anúncio do concurso para publicação
na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. e Jornal Oficial da União
Europeia � 4 de Julho de 2003.

12 de Junho de 2003. � O Vereador, José Manuel Abrantes.
3000108884

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Anúncio

Concurso público para a elaboração da revisão
do plano director municipal de Mação

l � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Mação, Rua Pa-
dre António Pereira de Figueiredo, 6120-750 Mação (telefone:
241577200; fax: 241577280).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria da prestação de serviços � serviços de arquitectu-
ra, de engenharia e técnicas afins, grupo 74.2, classe 74.20,
categoria 74.20.5 e subcategoria 74.20.51, serviços de pla-
neamento urbano, segundo a classificação estatística de pro-
dutos por actividade (CPA), nos termos do Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998;

b) Qualidade dos bens a fornecer � elaboração da revisão do
PDM de Mação.

3 � O prazo para a elaboração e entrega da revisão do PDM de
Mação é de oito meses.

4 � Os concorrentes poderão, enquanto entidades jurídicas poten-
cialmente contratantes, ser pessoas colectivas, devendo, todavia, in-
tegrar equipas mulidisciplinares que sejam coordenadas por técnicos
de reconhecida experiência profissional no âmbito do planeamento
urbanístico e ordenamento do território e de acordo com o Decreto-
-Lei n.º 390/99, de 22 de Setembro (regime jurídico dos instrumentos
de gestão territorial).

5 � É exigida a indicação dos nomes e habilitações profissionais
dos responsáveis pela prestação de serviços, no âmbito do n.º 1 do
artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � A apresentação da proposta não deverá conter alterações às
cláusulas do caderno de encargos, exceptuando-se a cláusula respei-
tante ao prazo de execução.

7 � Para avaliação da capacidade financeira do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos documentos referidos no n.º 1
do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a proposta
deve ser acompanhada dos documentos referidos nas alíneas a), b),
c), d) e e) do n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

Para comprovação das habilitações profissionais, a proposta deve
ser ainda acompanhada dos seguintes documentos:

Declaração, prestada pelos concorrentes, em como os elemen-
tos constitutivos da equipa multidisciplinar possuem as habili-
tações académicas necessárias aos procedimentos;

Composição do corpo técnico da equipa multidisciplinar, com a
indicação do elemento coordenador, devidamente comprova-
da com os certificados de habilitações e respectivos currícu-
los. A coordenação técnica da revisão do PDM será obrigato-
riamente assumida por um elemento da equipa o coordenador
o qual passará a ser, para todos os efeitos inerentes ao con-
curso, o responsável da equipa perante a entidade contratante;

Listagem das intervenções levadas a efeito pelos concorrentes
ou elementos constitutivos da equipa multidisciplinar na revi-
são ou elaboração do PDM;

Listagem das intervenções levadas a efeito pelos concorrentes
ou elementos constitutivos da equipa multidisciplinar na ela-
boração de planos de pormenor e planos de urbanização.

8 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamen-
to de concorrentes que declarem a intenção de se constituírem juri-
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dicamente em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato.

9 � O processo de concurso (programa de concurso e caderno de
encargos) encontra-se patente para consulta, no sector de aprovisio-
namento da Câmara Municipal de Mação, durante as horas normais
de expediente.

O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento de
€ 50 (com IVA incluído), em dinheiro ou através de cheque passado
à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Mação.

10 � a) As propostas deverão ser entregues até ás 16 horas do
último dia de um prazo de 30 úteis dias após a data da publicação
deste anúncio no Diário da República.

b) A proposta e os documentos que a acompanham podem ser
entregues directamente na secretaria da Câmara Municipal de Mação,
sita na Rua Padre António Pereira Figueiredo, 6120-750 Mação, ou
enviados pelo correio, registados para a mesma morada, desde que a
recepção ocorra dentro do prazo fixado na alínea anterior.

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

11 � O acto público terá lugar pelas 14 horas e 30 minutos do dia
útil imediato à data limite para entrega de propostas, no salão nobre
da Câmara Municipal de Mação, sita na Rua Padre António Pereira
Figueiredo, 6120-750 Mação.

Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo
nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente cre-
denciados.

12 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores,
por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade técnica da proposta de serviços a prestar � 40%,
avaliada com base no plano de trabalhos apresentado e em
função da ponderação relativa dos seguintes subcritérios:

a.1) Adequação do plano e metodologia de execução do
trabalho aos objectos definidos no caderno de encargos
(25%);

a.2) Plano temporal de execução das diversas fases do tra-
balho, (10%);

a.3) Procedimentos previstos de participação e envol-
vimento público na elaboração do plano (5%).

b) Preço global e plano de pagamento pretendido � 40%;
c) Prazo de execução � 20%.

13 � Os concorrentes ficam obrigados a manter a sua proposta
durante um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos se
aqueles nada requererem em contrário.

14 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das sua obri-
gações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do
montante total do fornecimento com exclusão do IVA.

15 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 1 Julho de 2003.

16 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. do anúncio publicado no Diário da República de 2 de Julho de
2003.

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Manuel Sal-
danha Rocha. 1000228297

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada do arranjo
urbanístico do acesso sul do Variz, troço da E. N. 221-3

1 � Câmara Municipal de Mogadouro, Largo de São Francisco,
5200-244, Mogadouro, [telefone: (279340100); fax: (279341874)].

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

3 � a) Local da execução � Variz, freguesia de Penas Roías, con-
celho de Mogadouro, distrito de Bragança.

b) Designação da empreitada, «arranjo urbanístico do acesso sul do
Variz, troço da E. N. 221-3, contempla a execução de movimento de
terras, drenagem, passeios, pavimentação e diversos.

c) O preço base do concurso, excluído o IVA é de € 163 916,72.
4 � O prazo de execução da empreitada é de 180 dias, contado a

partir da data de consignação, incluindo Sábados, Domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares,
podem ser examinados ou pedidos, bem como ser obtidas cópias au-
tenticadas dessas peças na divisão de urbanismo meio ambiente águas
e saneamento da Câmara Municipal de Mogadouro, Largo de São
Francisco, 5200-244 Mogadouro (telefone: 279340100; fax:
279341874), onde se encontram patentes para consulta, durante as
horas normais de expediente, até 20 dias a contar do dia seguinte ao
da publicação do anúncio no Diário da República.

b) O processo de concurso, bem como os documentos complemen-
tares será fornecido mediante o pagamento € 125 + IVA, através de
cheque ou em numerário, a favor do tesoureiro da Câmara Municipal
de Mogadouro, acrescido de portes de correio, em caso de envio por
esta via.

6 � a) As propostas devidamente documentadas deverão ser apre-
sentadas até ás 16 horas e 30 minutos do 30.º dia a contar do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da República, o
prazo para a apresentação das propostas ou dos pedidos de participa-
ção são contínuos, incluindo Sábados, Domingos e feriados.

b) As propostas devem ser entregues contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal de Mogadouro, Largo de São Francisco, 5200-244 Moga-
douro.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa, e dever-se-á ter em consi-
deração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se se-
guir ao termo do prazo para entrega das propostas pelas 14 horas e
30 minutos a realizar no Edifício dos Paços do Concelho, Largo de
São Francisco, 5200-244 Mogadouro.

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

9 � A empreitada é por série de preços, estando devidamente
cabimentada no orçamento da câmara municipal e a sua liquidação
será feita com base em medições mensais e de acordo com o estabe-
lecido no artigo 202.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre eles exista qualquer vínculo mas, em caso de adjudicação da
empreitada, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

11 � Condições de apresentação a concurso:

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Mobiliário, (IMOPPI); e que contenham as seguintes autori-
zações � a classificação como empreiteiro geral de obras de
urbanização, de acordo com o estabelecido na Portaria
n.º 412-I/99, de 4 de Junho na 3.ª categoria, em classe cor-
respondente ao valor da proposta, ou a 9.ª, 10.ª, 12.ª e 13.ª
subcategorias da 3.ª categoria, 2.ª, 9.ª subcategorias da 6.ª
categoria, (artigo 1.º da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Ju-
nho, a que se refere o n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março), uma das quais tem de ser de classe
que cubra o valor global da proposta e integrar-se na catego-
ria em que o tipo da obra se enquadra;

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, nos termos da alínea anterior, que apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes de Estado pertencente
ao Espaço Económico Europeu, mencionadas anexo I à
Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, que indique os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade
financeira e económica e à capacidade técnica que permiti-
ram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;

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

d) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade finan-
ceira, económica e técnica, nos termos dos artigos 67.° e
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de
acordo com o estabelecido no programa de concurso.
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d.1) A capacidade económica e financeira será avaliada
através dos seguintes indicadores:

Liquidez Geral (LG) (existência + disponibilidade + dívi-
das de terceiros a curto prazo)/Passivo a curto prazo;

Autonomia Financeira (AF) = Capitais Próprios/Activo
Liquido total;

Grau de Cobertura do Imobilizado (GCI) capitais perma-
nentes/imobilizado líquido.

Não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no
mínimo, apresente cumulativamente os valores do quartil
inferior previstos na Portaria n.º 1454/2001 conjugada
com a Portaria n.º 509/2002, publicada no Diário da
República, 1.ª série B, de 28 de Dezembro de 2001, e 30
de Abril de 2002, respectivamente.

d.2) A capacidade técnica será avaliada através de � com-
provação da execução de, pelo menos, uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso, de valor não in-
ferior a 50% do valor estimado do contrato.

Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na
obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer 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 úteis a con-
tados a partir da data do acto público do concurso, considerando-se,
contudo, prorrogado por mais 44 dias, por consentimento tácito dos
concorrentes que nada requeiram em contrário no prazo estipulado
no n.º 3 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � O critério de adjudicação será feita à proposta mais vantajo-
sa, determinando-se esta pela apreciação dos factores a seguir indica-
dos, devidamente hierarquizados segundo a sua incidência na pondera-
ção e ordenados por grau decrescente de importância:

a) Preço � 60%.
A fórmula utilizada na avaliação do presente critério é a
seguinte:

Pf = (Pmb/Pe)*Pr

em que:

Pf = peso final da proposta;
Pmb = proposta de mais baixo preço;
Pe = proposta do empreiteiro em análise;
Pr = peso dado ao critério em análise.

b) Preço unitários � 25%;
c) Valia técnica da proposta � 15%.

14 � Não serão admitidas propostas condicionadas nem propos-
tas variantes ao projecto base lançado a concurso.

15 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no JOUE.

23 de Junho de 2003 � O Vereador com competências delegadas,
António Joaquim Pimentel. 3000108714

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Anúncio

Concurso público n.º 67/03-D. I. M. � concurso público para
adjudicação da empreitada de «Zona Industrial de
Montemor-o-Velho (Carapinheira), construção de infra-
-estruturas».

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Montemor-o-
-Velho, sita na Praça da República 3140-258 Montemor-o-Velho (te-
lefone: 239687300; fax: 239687318).

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 � concelho de Montemor-o-Velho, dis-
trito de Coimbra.

b) Designação da empreitada � construção da Zona Industrial de
Montemor-o-Velho.

Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � códigos CPA,
45.11.12, 45.21.41, 45.21.42, 45.21.44, 45.21.46, 45.23.11,
45.23.12, 45.23.15.

Características gerais da obra � construção de loteamento desti-
nado a implementação de zona industrial, compreendendo trabalhos
de execução de rede de águas, rede de incêndio, rede de saneamento

residual e pluvial, rede eléctrica, rede de gás, rede de telecomunica-
ções e rede viária.

Preço base do concurso � o preço base da empreitada, com exclu-
são do IVA, é de € 1 600 000.

4 � O prazo de execução é de 365 dias seguidos (contados nos
termos do n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março) a contar da data da consignação.

5 � a.1) O processo de concurso e demais documentos podem ser
examinados durante as horas normais de expediente na secção de apoio
administrativo da divisão de equipamentos e edifícios, departamento
de investimentos municipais da Câmara Municipal de Montemor-o-
-Velho, até ao dia e hora do acto público do concurso.

a.2) Os pedidos deverão ser feitos até ao 20.º dia do termo do prazo
limite para a entrega das propostas.

b) O processo de concurso e demais documentos deverão ser requi-
sitados directamente à MUNDICÓPIA, Centro de Cópias, L.da, Páteo
da Inquisição, 1, 3000 221 Coimbra, (telefone: 239836535; fax:
239827338), no prazo atrás referido, contra o pagamento dos se-
guintes preços unitários:

Peças desenhadas � 2 €/m2 (IVA incluído)
Folhas A4 � € 0,04 (IVA incluído);
Folhas A3 � € 0,10 (IVA incluído).

c) Para redigir a proposta, os concorrentes poderão requerer na
câmara municipal uma cópia em formato digital das peças escritas
referentes aos mapas de medições contra o pagamento de € 25, acres-
cido do IVA à taxa legal.

6 � a) O prazo limite para apresentação das propostas, termina
ás 16 horas do 30.º dia a contar do dia seguinte à data de publicação
deste anúncio no Diário da República.

Este prazo será contado nos termos do n.º 2 do artigo 274.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) As propostas e demais documentos, serão entregues ou enviadas
para a secção de administração geral da Câmara Municipal de
Montemor-o-Velho.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) No acto público do concurso só poderão intervir os con-

correntes ou seus representantes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso terá lugar na sala das sessões da

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, a partir das 10 horas, do
primeiro dia útil seguinte ao do termo do prazo para entrega das pro-
postas.

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

9 � A empreitada será por série de preços.
Os pagamentos efectuar-se-ão através de autos de medição men-

sais, conforme artigos 202.º e seguintes do referido diploma legal.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-

clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única enti-
dade ou consórcio externo em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato, e de acordo com o n.º 7 do
programa de concurso, sendo sempre necessário indicar desde logo,
quem será o líder do consórcio.

11 � Idoneidade do empreiteiro, informações e formalidades ne-
cessárias à avaliação das condições mínimas de caracter económico e
técnico que o empreiteiro deverá preencher:

a) Nos termos do preceituado no artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes estabelecidos em
Portugal, deverão apresentar o certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI) e só
serão admitidos, quando aqueles certificados contenham as
seguintes autorizações:

Da 3.ª categoria � vias de comunicação, obras de urbani-
zação e outras infra-estruturas, da classe que cubra o va-
lor global da proposta.

Das 1.ª, 9.ª 10.ª, 11.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª ca-
tegoria; das 1.ª, 6.ª e 15.ª subcategorias da 5.ª categoria,
correspondentes cada uma, ao valor dos trabalhos espe-
cializados respectivos, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em
documento anexo àquela, caso o concorrente não recor-
ra à faculdade conferida no artigo 73.º, alínea f) e arti-
gos 265.º a 272.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

b) Nos termos do preceituado no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes não detentores de
certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas, devem apresentar o certificado de inscrição em lista
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oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso.
Os concorrentes do espaço económico europeu não deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como aqueles a
que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma
legal, devem apresentar os documentos indicados no n.º 1
do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes deverão garantir capacidade financeira, eco-
nómica e técnica para a execução dos trabalhos que inte-
gram o objecto do presente concurso:

c.1) A avaliação da capacidade económica e financeira será
efectuada com base nos valores das declarações de IRC/
IRS do concorrente, referidas na alínea d) do n.º 15.1 do
programa de concurso, sendo considerados como aptos
todos os que obtiverem os seguintes valores mínimos, nos
termos do disposto no n.º 19.3 do programa de concurso:

Índices Valores mínimos
de aceitação

Liquidez geral � a) ................................... Quartil inferior
Autonomia financeira � b) ...................... Quartil inferior
Grau de cobertura do imobilizado � c) ..... Quartil inferior

Os cálculos daqueles índices serão feitos de acordo com o
disposto na Portaria n.º 1454/2001, de 28 de Dezem-
bro, alterada pela Portaria n.º 509/2002, de 30 de Abril,
tendo em atenção os seguintes campos das declarações
(anexo A):

a) = (A204 + A223 + A206) /A238 × 100;
b) = (A235 / A225) × 100;
c) = (A235 + A237) / (A216 + A217 + A218) × 100.

c.2) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes,
estes terão de observar cumulativamente, as seguintes
condições mínimas:

c.2.1) Director técnico proposto para a obra � mínimo
de cinco anos de experiência efectiva em obras de idên-
tica natureza;

c.2.2) Comprovação da execução de, pelo menos, uma
obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
valor não inferior a 45%;

c.2.3) Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qual-
quer outra forma, às suas exigências técnicas;

c.2.4) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, es-
tejam 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. Findo aquele prazo, obser-
var-se-á o disposto no n.º 3 do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

13 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, atendendo aos seguintes critérios de apreciação das
propostas e respectivos factores de ponderação:

a) Preço global � 40%;

a.1) Neste factor de apreciação valorizar-se-ão as propos-
tas de 1 a 5 valores, com cinco valores para a proposta
mais baixa e restantes valores inversamente proporcio-
nais aos desvios em relação a ela, aplicando-se a seguinte
fórmula:

N.(Po / Pc) × S

em que:

Po é o preço/valor da proposta mais baixa;
Pc é o preço/valor da proposta em análise.

b) Qualidade técnica da proposta � 60%;

b.1) Neste factor de apreciação ter-se-á em atenção as
condições dos seguintes elementos da proposta (valori-
zação de 1 a 5 valores):

Equipamento proposto � marca, modelo e características
técnicas em conformidade com as especificações do
caderno de encargos � 40%;

Metodologia de implementação do plano de segurança/
saúde/qualidade � 25%;

Programa de trabalhos, no qual se inclui o plano de traba-
lhos, o plano de mão-de-obra e o plano se equipamento
a afectar à obra � 15%;

Memória descritiva e justificativa do modo de execução
da obra, tendo em conta a sua complexidade e os meios
a afectar à execução da mesma � 20%.

14 � Não são admitidas propostas condicionadas ou com varian-
tes ao projecto deste concurso, de acordo com o estabelecido no pro-
grama de concurso.

15 � Data de envio para publicação no Diário da República, 3.ª
série � 30 de Junho de 2003.

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000108664

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

Concurso público para a empreitada «recuperação da igreja
e anexos do convento de Santa Clara, Portalegre»

Torna-se público que nos termos do n.º 2 do artigo 81.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o prazo para entrega das propostas
do concurso publicado na 3.ª série do Diário da República n.º 129,
de 4 de Junho, foi prorrogado por mais 31 dias a contar da data da
publicação do presente anúncio no Diário da República.

27 de Junho de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000228334

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Câmara Municipal de Santa Marta de
Penaguião, endereço, Rua dos Combatentes, 5030-477 Santa Marta
de Penaguião (telefone: 254810130; fax: 254810131).

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 � Santa Marta de Penaguião.
b) Designação da empreitada � «construção do posto de turismo

de Santa Marta de Penaguião».
Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � demolição, cons-

trução de edificação em estrutura metálica e madeira, alvenaria de
tijolo e pedra de xisto. Construção de cobertura plana em chapa de
zinco. Fornecimento e colocação de paredes interiores em placas de
gesso, pavimento em soalho. Fornecimento e assentamento de todo
o equipamento sanitário e mobiliário de escritório.

O preço base para efeitos de concurso é de € 130 000, com exclu-
são do IVA.

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

projecto, caderno de encargos e técnicas patenteadas no processo de
concurso.

4 � O prazo de execução da obra é de 120 dias (incluindo Sábados,
Domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares, encontram-se patentes na divisão téc-
nico de obras e serviços urbanos da Câmara Municipal de Santa Marta
de Penaguião, onde podem ser examinados, durante as horas de expe-
diente, desde a data do respectivo anúncio até ao dia fixado para
entrega das propostas.

b) O pedido de cópias do processo deverá ser feito até às 16 horas
do final do segundo terço do prazo para apresentação das propostas.
As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido escrito,
mediante o pagamento da importância de € 125 + IVA.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 16 horas do
30.º dia (incluindo Sábados, Domingos e feriados) contado a partir do
dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na divisão técni-
ca de obras e serviços urbanos da Câmara Municipal de Santa Marta
de Penaguião.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa.
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7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais
interessados, mas só poderão intervir os legais representantes de cada
concorrente, os quais terão de fazer prova documental dessa quali-
dade.

b) O acto do concurso é público, terá lugar na sala de reuniões do
Edifício dos Paços do Concelho, e realizar-se-á pelas 15 horas do 1.º
dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação das propostas.

8 � Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 5% do valor da adjudicação, que
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro caução, nos
termos previstos no caderno de encargos.

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

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, complementadas pelas dispo-
sições do caderno de encargos que a eles digam respeito.

10 � Quando o concorrente for um agrupamento de empresas, estas
deverão constituir-se juridicamente em uma única entidade ou em
consórcio, em regime de responsabilidade solidária, para efeitos de
celebração de contrato.

11 � Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, de-
tentores da 1.ª categoria da 1.ª e 5.ª subcategoria e da classe corres-
pondente ao valor da proposta, conforme definida na Portaria n.º 412-
-I/99, de 4 de Junho, termos do anexo I daquela portaria, com a
redacção dada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

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

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes � para verificação da
capacidade financeira e económica dos concorrentes será fei-
ta com base de referencia constante da Portaria n.º 1547/2002,
de 24 de Dezembro, não podendo ser excluído nenhum con-
corrente no mínimo apresente cumulativamente os valores do
quartil inferior previstos nessa portaria em qualquer das se-
guintes situações:

Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três
anos nela referenciados a partir do balanço e da demons-
tração dos resultados das respectivas declarações anuais
de IRC ou IRS entregue para efeitos fiscais;

Atendendo ao balanço e demonstração de resultados da úl-
tima declaração anual de IRC e IRS entregue para efeitos
fiscais;

Serão consideradas como não tendo aptidão técnica para a
execução da obra, as empresas que não verifiquem cumu-
lativamente os parâmetros seguidamente descritos, sendo
por isso excluídas:

Execução (concluídos ou em curso) de três obras de
natureza pública e do mesmo tipo da obra posta a
concurso, iniciados nos últimos cinco anos, acom-
panhados de certificados de boa execução passados
pelo dono da obra;

O valor de uma das obras referidas no ponto anterior
deverá ser superior a 60% do preço base do con-
curso e as restantes superiores a 40%.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � as
propostas dos concorrentes que não tenham sido excluídas pelos fac-
tores de ordem financeira, económica e técnica referidos anterior-
mente, serão analisadas tendo em consideração os seguintes factores
e subfactores:

Factores Subfactores

Preço ....................................................... 70% �
Valia técnica: 30%

Nota justificativa do preço proposto 10%
Lista dos preços unitários ............... 30%
Programa de trabalhos ..................... 40%
Plano de pagamentos ...................... 10%
Memória descritiva e justificativa ... 10%

14 � Não é permitido a apresentação de propostas variantes.

15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � Não aplicável.
17 � Não aplicável.
18 � Contrato abrangido pelo acordo sobre contractos públicos da

OMC.

17 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, José Al-
berto Moreira Araújo. 3000108598

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Anúncio

Concurso público para a empreitada de cobertura e cons-
trução de um espaço convívio sobre o edifício do Cine-
-Teatro Jardim.

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

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

3 � a) Local de execução � Seia.
b) Designação da empreitada � empreitada de cobertura e cons-

trução de um espaço convívio sobre o edifício do cine-teatro jardim.
c) Objecto da empreitada � estaleiros; demolições betões; estrutu-

ra metálica; alvenarias; isolamentos; cobertura; cantarias; revestimento
de pavimentos, paredes e tectos; pinturas; vãos; louças sanitárias e
torneiras; instalações de águas e esgotos � climatização; instalações
eléctricas, telecomunicações, detecção de incêndios e diversos.

d) Preço Base do Concurso: o valor base para efeito de concurso,
excluído o IVA, é de � € 289 632,93.

4 � Prazo de execução � 365 dias a contar da data da consigna-
ção, incluindo Sábados, Domingos e feriados nacionais.

5 � a) O processo do concurso e documentos complementares
encontram-se patentes nesta câmara, na divisão administrativa geral
e financeira, Largo Dr. Borges Pires, 6270-494 Seia, onde pode ser
examinado, todos os dias úteis, durante as horas normais de expedi-
ente.

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

c) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados, me-
diante o pagamento da importância de € 500, acrescido de IVA à
taxa legal.

6 � a) As propostas e documentos, redigidos em língua portugue-
sa, deverão ser apresentados na morada indicada no n.º 1, até às 17
horas do 30.º dia (seguidos), contados a partir do dia seguinte ao da
publicação no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues nas divisões ad-
ministrativa geral e financeira desta autarquia, Largo Dr. Borges Pi-
res, 6270-494, contra recibo ou remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção para a mesma morada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) 1.ª sub-categoria da 1.ª categoria � estruturas de betão ar-
mado e da classe correspondente ao valor global dos traba-
lhos;

b) 5.ª e 6.ª subcategoria da 1.ª categoria, alvenarias, rebocos e
assentamento de cantarias e reparação, alteração e recons-
trução de coberturas e da classe correspondente à parte dos
trabalhos que lhes respeitem;

c) São condições mínimas de qualificação a verificação da ap-
tidão económica, financeira e técnica dos concorrentes,
análise a executar de acordo com o designado no programa
de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados a
partir da data do acto público do concurso, prorrogável por 44 dias,
por consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada, com a indicação dos factores por ordem decrescente de
importância e respectiva valoração são:

a) Preço da proposta, (90%);
b) Prazo de execução, (10%);

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

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

16 � Este aviso será enviado para publicação no Diário da Repú-
blica, em 25 de Junho de 2003.

O Vice-Presidente da Câmara, Marciano José Nunes Galguinho.
1000228325

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Concurso público para adjudicação da obra � «edifício
para jardim-de-infância e sede da junta de Jesufrei»

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Praça Álvaro Marques, 4760 Vila Nova de Famalicão
(telefone: 252320900; fax: 252323751).

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

3 � a) O local de execução � freguesia de Jesufrei.
b) Designação da empreitada «edifício para pré-primária e sede da

junta de Jesufrei».
A empreitada consiste no seu essencial na construção de um edifí-

cio, designadamente movimento de terras, estrutura de betão armado,
alvenarias, revestimentos, redes de água, gás e saneamento, electrici-
dade e telefones.

A estimativa para o concurso é de € 231 822,90, IVA não incluído.
4 � O prazo de execução é de 300 dias (incluindo Sábados, Do-

mingos e feriados).
5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na secretaria

do «departamento de obras municipais» sito na Avenida 25 de Abril,
622 (oficinas gerais), 4760-101 Vila Nova de Famalicão (telefone:
252320900; fax: 252312589) onde pode ser examinado de Segunda a
Quinta das 9 horas às 18 horas e à Sexta das 9 horas às 12 horas.

O processo do concurso pode ser adquirido no serviço anterior,
dentro do mesmo horário.

O pedido de aquisição de cópias do processo de concurso pode ser
efectuado até oito dias antes do termo do prazo para apresentação
das propostas.

b) O custo do processo de concurso é de 125 e acrescido do impos-
to sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, sendo a sua en-
trega efectuada no prazo máximo de seis dias úteis a contar da data
de recepção do pedido escrito. O pagamento deve ser efectuado em
cheque cruzado passado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão.

6 � a) As propostas deverão dar entrada até às 11 horas do 30.º
dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República (incluindo Sábados, Domingos e feriados).

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no local indicado
no n.º 5 alínea a).

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa. Os
documentos que as acompanham deverão também ser redigidos em
língua portuguesa ou acompanhados de tradução legalizada ou em re-
lação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos
e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessa-
das e intervir as que para o efeito estiverem devidamente credencia-
das.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia útil
imediato à data limite para a entrega das propostas no auditório da
biblioteca municipal, sita na Avenida Dr. Carlos Bacelar (junto à
Rotunda Bernardino Machado).

8 � Não é exigida a prestação de caução provisória, o concorren-
te a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de valor
correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e será financiada pela
dotação da divisão de edifícios e equipamentos sociais da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão. Os pagamentos serão efectua-
dos por autos de medição mensais.

10 � Caso a adjudicação da empreitada seja feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de única entidade ou em consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Serão admitidos os concorrentes titulares de certificados
de classificação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
detentores da 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios), da classe
correspondente ao valor da proposta, de acordo com as Portarias
n.os 1221/01, de 24 de Outubro e 412-I/99, de 4 de Junho, sendo esta
alterada pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as
alíneas b) e c) do n.º 6.1 do programa de concurso.

c) A avaliação da capacidade económica, financeira e técnica dos
concorrentes far-se-á de acordo com o cumprimento das seguintes
fases:

1.ª Na avaliação económica e financeira, deverão os concor-
rentes satisfazer, com base no quadro de referência constan-
te na Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, os se-
guintes valores � liquidez geral(%) > 104,26; autonomia
financeira (%) > 9,72 e grau de cobertura do imobilizado(%)
> 120,45. Estes valores são calculados através da última
declaração anual de IRS ou IRC ou através da média aritmé-
tica simples dos últimos três anos de acordo com a Portaria
n.º 1465/2002, de 14 de Novembro. Para aferir desta ava-
liação será necessário entregar as respectivas declarações
anuais, anexo A, conforme o solicitado pela alínea d) do
n.º 15.1 do programa de concurso;

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

2.1 � Comprovação da execução de, pelo menos, três obras
de idêntica natureza da obra posta a concurso, concluídas
nos últimos cinco anos, onde conste os dados referidos
na alínea f) do n.º 15.1 do programa de concurso, uma de
valor superior a 55% do valor base do concurso e as res-
tantes superiores a 30%;

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

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

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data do acto público
do concurso, de acordo com o estipulado no artigo 104.º do Decreto-
-Lei no 59/99, de 2 de Março.

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os esta-
belecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
atendendo-se para a proposta mais vantajosa os seguintes factores e
subfactores, por ordem decrescente da sua importância:

1) Preço (60%);
2) Valia técnica da proposta (40%);

2.1) Memória descritiva e justificativa (55%);
2.2) Programa de trabalhos, (40%);

2.2.1) Plano de trabalhos, (30%);
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2.2.2) Plano de equipamento, (35%);
2.2.3) Plano de mão-de-obra, (35%).

2.3) Nota justificativa do preço proposto, (5%).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Armindo B. A.
Costa. 1000228314

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada da obra
«mercado municipal, remodelação e grandes reparações»

1 � A entidade concedente é a Câmara Municipal de Vila Pouca
de Aguiar, Rua Comendador Silva 5450-020 Vila Pouca de Aguiar
(telefone: 259419100; fax: 259419106).

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 � Vila Pouca de Aguiar.
b) Designação da empreitada � «mercado municipal, remodelação

e grandes reparações».
Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos a realizar serão

fundamentalmente os seguintes:

Trabalhos de construção civil;
Redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais; e
drenagem de águas pluviais;
Redes de electricidade e telecomunicações;
Arranjos exteriores;

Correspondendo aos códigos 45212310-2, no caso dos trabalhos
de reabilitação do mercado e 45212312-6 no caso das obras de cons-
trução do parque de exposições do vocabulário comum para os con-
tratos públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal Oficial da
União Europeia, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de € 566 000.
c) A empreitada refere-se a totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será de 300 dias seguidos, in-

cluindo Sábados, Domingos e feriados, a partir da data de consignação
da obra.

5 � a) O processo de concurso para a execução da empreitada de
«mercado municipal, remodelação e grandes reparações», encontra-
-se patente na divisão de obras municipais da Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar, onde pode ser examinado, durante as horas
normais de expediente (das 9 horas às 17 horas), desde a data do
presente anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias autênticas do proces-
so de concurso e da documentação até 10 dias antes do final do prazo
para apresentação das propostas com o pagamento prévio (numerá-
rio ou cheque) de € 300 euros, ao qual acresce o Imposto sobre o
Valor Acrescentado, ou em alternativa, em formato digital, a preço
de custo, no valor de € 50 euros, ao qual acresce o Imposto sobre o
Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.

Nesta alternativa, para que as peças escritas e desenhadas possam
ser convenientemente lidas, é da responsabilidade do concorrente a
existência, nas suas instalações, do seguinte software instalado:

a) Processador de texto Microsoft Word 2000;
b) Folha de cálculo Microsoft Excel 2000;
c) Autocad 2000i;
d) Acrobat Reader para leitura de ficheiros em formato PDF.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do 30.º dia, posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República.

b) As propostas deverão ser entregues no serviço � divisão admi-
nistrativa, sector de expediente e arquivo do Municíppio de Vila Pouca
de Aguiar, contra recibo, ou remetidas pelo correio sob registo e com
aviso de recepção para o seguinte endereço � Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar, Rua Comendador Silva, 5450-020 Vila Pouca
de Aguiar.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa. Porém, quando pela sua própria natureza ou origem, es-
tiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acom-
panhar de um dos seguintes documentos:

a) Tradução devidamente legalizada;

b) Tradução não legalizada mas acompanhada de declaração do
concorrente nos termos da qual este declara aceitar a preva-
lência desta tradução não legalizada, para tos e quaisquer
efeitos, sobre os respectivos originais.

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

b) Este acto terá lugar no primeiro dia útil que se seguir ao prazo
para entrega das propostas, pelas 10 horas, no salão nobre dos Paços
do Município de Vila Pouca de Aguiar.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e pagamento são as previstas no artigo 210.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � a emprei-
tada pode ser adjudicada a uma empresa única ou a empresas agrupa-
das ou grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem
juridicamente em agrupamento complementar de empresas ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir certifi-
cado de classificação de empreiteiro geral de edifícios (1.ª categoria)
a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta e
integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra; e 1.ª, 6.ª
e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria e 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da
3.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeite(m), caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 6.3 do programa de concurso.

b) Certificado de inscrição em lista de empreiteiros nos territórios
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas que apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao
espaço Económico Europeu, farão prova da sua idoneidade e das suas
qualificações legais.

c) E provar condições técnicas e económicas � só serão aprecia-
das as propostas dos concorrentes que, até à data de entrega, respei-
tem, cumulativamente, as condições mínimas que a seguir se exigem,
sob pena de serem excluídos:

c.1) Capacidade económica e financeira � para verificação da
aptidão económica e financeira dos concorrentes, serão usa-
dos os critérios descritos nas alíneas seguintes. Os concor-
rentes que em qualquer dos critérios obtiverem percentagens
inferiores às estabelecidas como valores mínimos de aceita-
ção serão considerados como não tendo aptidão suficiente
para a realização da obra e as suas propostas serão, por tal
facto, excluídas:

a) Liquidez geral = (existências + disponibilidades + dívidas
de terceiros a curto prazo/passivo a curto prazo) × 100
> 103,85;

b) Autonomia financeira = (capitais próprios/activo líquido
total) × 100 > 9,85;

c) Cobertura do imobilizado = (capitais permanentes/imo-
bilizado líquido) × 100 > 115,69;

d) Se na declaração emitida no Banco de Portugal consta-
rem situações de responsabilidades em mora, de respon-
sabilidades em contencioso ou de responsabilidades exe-
cutadas.

c.2) Capacidade técnica � a capacidade técnica será avaliada em
função das certidões abonatórias/declarações apresentadas de
acordo com a alínea f) do n.º 15.1 do programa de concurso,
passadas pelo dono de obra, sendo tais obras de natureza
pública e executadas nos últimos três anos, devendo pelo
menos em uma das obras, ser superior a 25% do preço base
do concurso. São consideradas como não tendo aptidão téc-
nica para a execução da obra as empresas que não obedeçam
ao parâmetro anterior.

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

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os esta-
belecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, e de acordo com
os parâmetros seguintes:

c.1) Preço, pontuado de 10 a 20 valores, correspondendo a clas-
sificação de 10 valores à proposta de preço mais elevado e
a classificação de 20 valores à proposta de mais baixo pre-
ço. Os valores intermédios serão calculados por interpolação
linear, com aproximação de duas casas decimais.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 161 � 15 de Julho de 2003 14 701

c.2) Prazo de execução inferior ao proposto, pontuado de 10 a
20 valores, correspondendo a classificação de 10 valores ao
prazo de execução previsto no anúncio de concurso e a clas-
sificação de 20 valores para o prazo de execução mais baixo
de entre as propostas admitidas a concurso. Os valores in-
termédios serão calculados por interpolação linear, com
aproximação de duas casas decimais.

A classificação final será obtida pela aplicação da fórmula:

CF = 0,90c.1 + 0,10c.2

14 � Serão admitidas variantes ao projecto e apenas serão admi-
tidas propostas condicionadas que envolvam alterações ao prazo de
execução da obra.

15 � A abertura do concurso público foi decidida por deliberação
da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar de 16 de Junho de 2003.

16 � O presente anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série
do Diário da República no dia 18 de Junho de 2003.

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

16 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Domingos Ma-
nuel Pinto Batista Dias. 3000108602

JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DO MONTE

Anúncio

Concurso público � zona envolvente da igreja, beneficia-
ção e arranjo da zona envolvente da igreja de Vilar Do
Monte.

1 � O concurso público é realizado pela Junta de Freguesia de Vi-
lar do Monte, Praça da República, 4990 Ponte de Lima (telefone:
258900400; fax: 258900424).

2 � Por deliberação da Junta de Freguesia de Vilar do Monte de 30
de Maio de 2003 é aberto 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 Vilar do Monte, conce-
lho de Ponte de Lima.

b) Designação da empreitada � «zona envolvente da igreja bene-
ficiação e arranjo da zona envolvente da igreja de Vilar do Monte».

c) Características gerais da obra � movimento de terras, redes de
abastecimento de água, águas residuais e águas pluviais, betão/betão
armado, cobertura em madeira, alvenarias e arranjos exteriores.

Esta empreitada insere-se na categoria 45.21.1, subcategoria
45.21.15 referente à classificação estatística de produtos por activi-
dade a que se refere o Regulamento n.º 3696/93 do Conselho, de 29
de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial da União Europeia,
n.º 342, de 31 de Dezembro de 1993.

d) O preço base do concurso é de, € 170 000, mais IVA.
4 � O prazo global máximo de execução da obra é de 90 dias se-

guidos (incluindo Sábados, Domingos e feriados).
5 � a) O processo de concurso e os demais documentos comple-

mentares podem ser pedidos e examinados na divisão de serviços ur-
banos da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Praça da República,
4990-062 Ponte de Lima, a partir da data de publicação deste anún-
cio no Diário da República.

b) As cópias do processo de concurso devem ser solicitadas du-
rante a 1.ª metade do prazo para a entrega das propostas, sendo estes
documentos entregues no prazo máximo de seis dias após a recepção
do pedido e mediante o pagamento de € 149,58, no caso do processo
ser fornecido em CD (Compact Disc); ou € 747,90, no caso de se
pretender o processo em cópias de papel, valores acrescidos de IVA
à taxa de 19%.

6 � a) As propostas terão de dar entrada na divisão administrati-
va e financeira da Câmara Municipal de Ponte de Lima até às 17
horas do 30.º dia consecutivos contados a partir do dia imediato ao
da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas poderão ser enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção ou entregues contra recibo na divisão admi-
nistrativa e financeira da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Praça
da República, 4990-062 Ponte de Lima.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todas as pes-

soas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas.
b) O acto público do concurso realizar-se-á pelas 10 horas da 1.ª

Quinta-feira após ter expirado o prazo de apresentação das propos-
tas, no salão nobre da Câmara Municipal de Ponte de Lima.

8 � Não é exigida caução ou garantia na fase do concurso. O ad-
judicatário garantirá por caução, no valor de 5% do preço total da
adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das obrigações que as-
sume com a celebração do contrato da empreitada.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços nos termos 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 enti-
dade, ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Para os concorrentes detentores de certificado de classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, nos
termos do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, será exigida a 1a
subcategoria da 1.ª categoria, em classe que cubra o valor global da
proposta; as 5.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria; as 3.ª e 12.ª
subcategorias da 3.ª categoria; a 10.ª subcategoria da 5.ª categoria e a
2.ª subcategoria da 6.ª categoria, da classe correspondente aos traba-
lhos a que dizem respeito, de acordo respectivamente com as Porta-
rias n.os 412-I/99 e n.º 412-G/99, de 4 de Junho.

b) Para os concorrentes que não estejam na situação da alínea a)
terão de apresentar a documentação referida nos artigos 67.º ou 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março conforme a situação dos
mesmos.

12 � O período durante o qual o concorrente é obrigado a manter
a sua proposta é de 66 dias úteis a contar da data do acto público do
concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, atenden-
do-se aos seguintes factores:

13.1 � Factores a considera:

Preço (P) � 50%;
Garantia de boa execução (G) � 50%.

14 � Não são admitidas propostas variantes ou condicionadas ao
projecto.

15 � Os concorrentes deverão apresentar, além dos documentos
legalmente exigidos, também documentos que permitam apreciar a
sua aptidão para a boa execução da obra.

12 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, Alcides Pereira da
Cunha. 3000108686

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Anúncio

Concurso público para arrematação da empreitada de �
obra n.º 16/99, reservatório do Pico da Carreira, Arrifes
(2 × 1000 m3).

1 � A empreitada será adjudicada pelos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Ponta Delgada, com
sede na Rua Tavares de Resende, 165, 9504-507 Ponta Delgada, São
Miguel, Açores, (telefone: 296205660; fax: 296282385; email:
smaspdl@mail.telepac.pt).

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 da obra � freguesia de Arrifes, conce-
lho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, Açores.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e
sua descrição com referência à classificação estatística de produtos
por actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 204/
2002, da Comissão, de 19 de Dezembro de 2001, publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º L36, de 6 de Fevereiro de 2002:

A empreitada de «obra n.º 16/99, reservatório do Pico da Car-
reira, Arrifes (2 × 1000 m3)», inclui:

Construção de duas células circulares em betão armado com
um diâmetro de 18 metros e uma altura de 4 metros;

Construção de câmara de manobras em alvenaria de blocos
e estrutura de betão armado incluindo fornecimento e
montagem de tubagens e acessórios;

Restantes trabalhos acessórios nomeadamente movimenta-
ção de terras, muros de vedação, arranjos exteriores, etc.

Classificação estatística de produtos por actividade (CPA) � sub-
categoria 45.21.64, categoria 45.21.6, classe 45.21, grupo
45.2, divisão 45, secção F.

c) A empreitada não inclui a elaboração por parte do adjudicatário
do projecto de execução.
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d) O preço base para efeito de concurso é de € 355 266,83
(71 224 605$), exclusão do IVA.

4 � O prazo para a execução da obra é de 180 dias (aproximada-
mente seis meses de calendário).

5 � a) O processo de concurso pode ser examinado no serviço
indicado no n.º 1, durante as horas normais de expediente (das 8 horas
e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos
às 16 horas e 30 minutos estando a tesouraria aberta das 8 horas e 30
minutos às 15 horas e 30 minutos).

Podem ser pedidas cópias autenticadas dos elementos referidos no
serviço indicado no n.º 1.

Os elementos acima referidos podem ser pedidos por escrito desde
a data de publicação deste anúncio no Diário da República até ao
fim do segundo terço do prazo para apresentação das propostas.

b) O custo dos elementos acima referidos é de € 365,32, a que
acrescerá o IVA, valor calculado com base no regulamento de taxas e
licenças da Câmara Municipal de Ponta Delgada, e terá de ser pago,
antecipadamente na Tesouraria do serviço indicado no n.º 1, em nu-
merário. ou cheque passado à ordem de Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Satisfei-
to o pagamento, a entrega dos elementos, far-se-á no serviço indica-
do no n.º 1.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 16 horas e 30 mi-
nutos do 30.º dia após a data de publicação deste anúncio no Diário
da República.

b) As propostas deverão ser entregues no serviço indicado no n.º 1,
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa, nas condições do progra-
ma do concurso.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do primeiro
dia útil imediatamente após a data de entrega das propostas, nos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal
de Ponta Delgada, com sede na Rua Tavares de Resende, 165, 9504-
-507 Ponta Delgada, São Miguel, Açores.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total da adjudi-
cação.

9 � A empreitada é por regime de série de preços, sendo os paga-
mentos efectuados mensalmente com base na medição dos trabalhos
executados de cada espécie com aplicação dos preços unitários.

10 � Podem concorrer empresas ou agrupamento de empreiteiros
que declarem a intenção de se associarem, antes da celebração do
contrato, na modalidade jurídica de agrupamento complementar de
empresas ou consórcio, revestindo este a modalidade de consórcio
externo, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho.

11 � a) Os concorrentes estabelecidos em Portugal deverão ser
possuidores de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário contendo as seguintes autorizações nos
precisos termos do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março e de acordo
com a Portaria n.º 412-I/99 de 4 de Junho � alvará da 1.ª e 5.ª sub-
categoria da 1.ª categoria da classe correspondente ao valor da sua
proposta.

b) Equivalência às autorizações exigidas na alínea a) � os concor-
rentes com sede nos restantes países da UE deverão fazer prova da
sua inscrição na lista oficial portuguesa da CAEOPP ou em alternati-
va cumprir as disposições previstas nos artigos 23.º, 25.º e 26.º da
Directiva n.º 93/37/CEE, de 14 de Junho e no Despacho Normativo
n.º 28/88, de 6 de Maio.

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

13 � A adjudicação será efectuada à proposta mais vantajosa, nos
termos dos artigos 98.º e 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março
e sendo a apreciação das propostas feita em duas fases:

a) 1.ª fase � avaliação da capacidade económica e financeira �
a análise da capacidade económica-financeira será feita de
acordo com o estipulado no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março;

b) 2.ª fase � proceder-se-á à apreciação e classificação das
propostas dos concorrentes admitidos na 1.ª fase, com base
no seguinte critério � condição mais vantajosa de preço.

14 � Não são admitidas propostas variantes.

12 de Junho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral.

1000228262

ENTIDADES PARTICULARES

ANA � AEROPORTOS DE PORTUGAL, S. A.

Anúncio
Concurso público n.º 4/03/DIA � empreitada, ASC2000,

reordenamento paisagístico

1 � Entidade adjudicante � ANA, Aeroportos de Portugal, S. A.,
com sede no Arruamento D, Edifício 120, no Aeroporto de Lisboa,
1700-008 Lisboa, (telefone: 218413500; telefax: 218445094).

2 � Modalidade de concurso � o concurso é público, nos termos
do n.º 2 do artigo 47.º e dos artigos 59.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da empreitada � Aeroporto de Fran-
cisco Sá Carneiro (Porto).

b) A presente empreitada tem por objecto o reordenamento e in-
tegração paisagística, quer de toda a área envolvente ao Aeroporto
(lado Terra), quer de algumas áreas integradas nas zonas operacionais
(lado Ar).

O preço base do concurso é de € 994 521, com exclusão do IVA.
c) A empreitada encontra-se dividida em lotes.
4 � Prazo de execução da obra � o prazo geral de execução será

de 150 dias contínuos, apresentando os seguintes prazos parciais:

Zona A � 60 dias contínuos;
Zona B a J � 150 dias contínuos;
Zona O e T � 90 dias contínuos.

5 � Consulta do processo de concurso � o processo de concurso
e documentos complementares podem ser examinados, todos os dias
úteis das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, até à data limite para
recepção das propostas, nos seguintes locais:

a) Direcção de infra-estruturas aeronáuticas (DIA) Rua B, Edi-
fício 4, 1.º, Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa (telefo-
ne: 218413500; telefax: 218445094);

b) Direcção do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (DASC) Ae-
roporto Francisco Sá Carneiro, 4470 Maia (telefone:
229413141; telefax: 229484597);

c) No local referido na alínea a), poderão ser solicitadas cópias
autenticadas do referido processo e respectivos documentos
complementares até 11 de Agosto de 2003, ao preço de
€ 350 euros, por exemplar, acrescido do IVA, à taxa legal.

6 � a) Data limite de recepção das propostas � até às 17 horas
do dia 18 de Agosto de 2003.

b) Endereço da entrega ou envio das propostas � o indicado
em 5.a).

c) Idioma � sob pena de exclusão, as propostas de preço, os do-
cumentos que as instruem, bem como os documentos de habilitação,
deverão ser apresentados em português; porém quando, pela sua natu-
reza ou origem, os documentos estiverem redigidos noutra língua, deve
o concorrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legali-
zada ou, não o sendo, por declaração através da qual o concorrente
aceite a sua prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos
originais.

7 � a) No acto público apenas poderão intervir as pessoas que,
para o efeito, sejam devidamente credenciadas pelos concorrentes e
se identifiquem como tal, nos termos definidos no programa de con-
curso.

b) Acto público do concurso � o acto público do concurso reali-
za-se na DIA, Direcção de Infra-estruturas Aeronáuticas, na morada
indicada em 5.a), no dia 19 de Agosto de 2003, pelas 10 horas.

8 � Caução � a caução exigida em caso de adjudicação será de 5%
do preço total do respectivo contrato, podendo ser prestada nos ter-
mos legais, por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou ga-
rantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária (à primeira soli-
citação) ou seguro-caução.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada será realizada por preço
global, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, artigo 9.º e se-
guintes, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março (na redacção con-
ferida pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei
n.º 159/2000, de 27 de Julho).

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas:
10.1 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamento de em-

presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de asso-
ciação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
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disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas,
os requisitos exigidos no artigo 15.º do programa de concurso.

10.2 � É obrigatória a referência à percentagem de participação
de cada empresa associada. A constituição jurídica da associação não
é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas associadas
serão solidariamente responsáveis perante a ANA, S. A. pelo pontual
cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta, com as
legais consequências.

10.3 � No caso da adjudicação ser feita a uma associação de em-
presas ainda não juridicamente constituída, estas associar-se-ão obri-
gatoriamente antes da celebração do contrato, na modalidade de con-
sórcio externo, nos termos da legislação em vigor e do previsto no
programa de concurso.

11 � Qualificação dos concorrentes:
11.1 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro obras
públicas, emitido pelo IMOPPI, que contenha a seguinte
autorização válida � a 13.ª subcategoria da 3.ª categoria, a
qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta;

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apresentem
certificado de inscrição, em lista oficial de empreiteiros,
aprovado adequado à obra posta concurso e emitido por uma
das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I
à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro;

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, bem como pelos concorrentes nacionais
dos estados signatários do acordo sobre contratos públicos,
da Organização Mundial do Comércio, referidos no anexo II
à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro.

11.2 � Qualificação dos concorrentes: os concorrentes deverão
comprovar a sua capacidade financeira, económica e técnica, com
base nos documentos exigidos nos termos dos artigos 67.º e seguintes
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de acordo com o seguinte:

11.2.1 � Critério de avaliação da capacidade financeira e econó-
mica � para efeitos de avaliação da capacidade financeira e econó-
mica é exigido que os concorrentes satisfaçam a situação económica
e financeira expressa no quadro abaixo, em qualquer das seguintes si-
tuações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três
últimos exercícios, a partir das demonstrações financeiras
apresentadas;

b) Atendendo às demonstrações financeiras referentes ao últi-
mo exercício:

Indicadores Limites

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

O limite de referência dos indicadores, bem como, a fórmula de
cálculo dos indicadores, são retirados da Portaria n.º 1547/2002, de
24 de Dezembro.

No caso de se apresentarem a concurso agrupamentos de empresas
associadas, em regime de responsabilidade solidária, empresas integra-
das em grupos económicos, aplicar-se-á, o regime anteriormente de-
finido, com as seguintes adaptações:

a) Consórcios externos.

Com base nos valores expressos nas demonstrações financeiras de
cada uma das empresas já associadas ou que declarem a intenção de se
associar, ponderados pela percentagem de participação de cada uma
delas na obra a que concorre.

b) Agrupamentos complementares de empresas.

Com base nos valores expressos nas demonstrações financeiras das
entidades agrupadas, em função da sua percentagem de participação
no capital próprio do ACE ou, na ausência desta informação, presu-
mir-se-á participações iguais.

c) Grupos económicos de empresas.

Os concorrentes integrados em grupos económicos de empresas e
com contas consolidadas serão qualificados a partir dos indicadores

expressos nas (contas individuais) demonstrações financeiras relati-
vas ao concorrente.

d) Empresas com actividade há menos de três anos.

Com base nos valores expressos nas demonstrações financeira re-
lativas aos anos económicos disponíveis, devendo ainda observar o
seguinte:

Capital próprio > 10% do valor limite da maior classe de auto-
rização que detém, com excepção das empresas que detêm a
classe mais elevada;

Capital próprio > 20% do valor limite da classe anterior à que
detém, para as empresas que detêm a classe mais elevada;

Declaração comprovativa em como o capital próprio se encon-
tra realizado.

11.2.2 � Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para
a execução da obra posta a concurso, o critério é o seguinte:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior
a € 497 260,50;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utili-
zar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra for-
ma, às suas exigências técnicas;

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

11.2.3 � Ao abrigo do disposto no artigo 70.º, n.º 1 do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, relativamente à capacidade financeira
e económica, os concorrentes deverão apresentar ainda os relatórios
e contas ou documento equivalente que contenha o balanço e demons-
tração de resultados da empresa concorrente, devidamente certifica-
dos por entidade especializada (revisor oficial de contas ou auditor
externo ou outra legitimada para o efeito) e referentes aos três últi-
mos exercícios económicos.

11.2.4 � A comissão de abertura do concurso, nomeada nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
deverá, após a realização do acto público do concurso, proceder à
avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos Concor-
rentes, tendo em conta os elementos de referência solicitados no
anúncio do concurso para apresentação de propostas e com base nos
documentos indicados no artigo 15.º do programa de concurso.

Finda esta verificação, deve a comissão excluir os Concorrentes
que não demonstrem aptidão para a execução da obra posta a con-
curso em relatório fundamentado onde constem as razões das admis-
sões e exclusões, que será notificado a todos os concorrentes para
efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade da
Proposta é de 66 dias úteis, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável nos termos previstos no programa de concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � a ANA, Aeropor-
tos de Portugal, S. A. adjudicará a presente empreitada, nos termos
do programa de concurso, à proposta economicamente mais vantajo-
sa, de acordo com a ponderação dos seguintes factores de apreciação:

Factor A � preço (0 a 100) × 40%;
Factor B � demonstração da viabilidade do cumprimento dos

prazos geral e parciais (0 a 100) × 20%;
Factor C � garantia de qualidade de execução (0 a 100) × 40%
Total � 100%

14 � a) Propostas com variantes � sob pena de exclusão, não são
admitidas propostas com variantes ao projecto.

b) Propostas condicionadas � sob pena de exclusão, não são ad-
mitidas propostas condicionadas.

c) Propostas alternativas � sob pena de exclusão, não são admiti-
das propostas alternativas.

15 � Data de envio do anúncio para publicação na 3.ª série do
Diário da República � 3 de Julho de 2003.

Pelo Director, (Assinatura ilegível.) 3000108863

CLUBE DE TÉNIS DO ESTORIL

Anúncio

Concurso público (artigo 80.º)

1 � Nome, endereço, números de telefone, telex e telecopiadora
do dono da obra � Clube de Ténis do Estoril, sediado à Avenida Conde
Barcelona, 2765-470 Estoril (telefone: 214662770; fax: 214686966).
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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 � Clube de Ténis do Estoril, sediado à
Avenida Conde Barcelona, 2765-470 Estoril.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e
sua descrição com referência à classificação estatística de produtos
por actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/
93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal
Oficial da União Europeias, na L 342, de 31 de Dezembro de 1993,
ou preferencialmente, com referência ao vocabulário comum para os
contratos públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal Oficial
da União Europeia, na S169, de 3 de Setembro de 1996, caracterís-
ticas gerais da obra (incluindo quaisquer opções relativamente a obras
suplementares e, se conhecido, o calendário provisório para o exer-
cício de tais opções) e preço base do concurso, quando declarado, com
exclusão do IVA � empreitada de cobertura de quatro campos de ténis.
Execução de estrutura metálica para suporte da cobertura, revestimen-
tos exteriores em painéis de betão pré-fabricado, chapa metálica, vidro
acrílico e grelhas de ensombramento. A cobertura com revestimento
em chapa incluindo caleiras e remates. Toda a infra-estrutura eléctri-
ca para iluminação dos campos de ténis. Implantação de infra-estru-
turas de águas e de esgotos pluviais. Implantação de bancadas em betão
pré-moldado. O preço base da obra é de euros � € 380 000;

c) Se a obra se dividir em vários lotes, a ordem de grandeza de cada
um e a possibilidade de concorrer a um, a vários ou ao conjunto de-
les � Não aplicável.

d) Indicações relativas ao objecto da empreitada ou à finalidade do
contrato, quando este incluir igualmente a elaboração de projectos �
Não aplicável.

4 � Prazo de execução da obra e, na medida do possível, data li-
mite para o início dos trabalhos � o prazo máximo de execução da
obra são 120 dias, sendo a data de início dos trabalhos 15 de Setem-
bro 2003.

5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que podem
ser examinados ou pedidos o processo de concurso e documentos
complementares e obtidas cópias autenticadas dessas peças, bem como
a data limite para fazer esses pedidos � o processo de concurso pode
ser examinado ou pedidas cópias a J. Vasconcelos Marques Arquitec-
tos, L.da, Rua Cidade de Évora, 142, 2775-309 Parede das 9 horas às
13 horas e das 14 horas às 17 horas. Só serão fornecidas cópias desde
que pedidas até ao oitavo dia anterior à data do termo final do prazo
para apresentação das propostas.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo de concurso e documentos com-
plementares �175 euros podendo o pagamento ser efectuado por
cheque ou em numerário.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
às 17 horas do trigésimo dia posterior à publicação do presente anún-
cio em Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Clube
de Ténis do Estoril, sediado à Avenida do Conde Barcelona, 2765-
-470 Estoril.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os
documentos que as acompanham � as propostas devem ser redigidas
em português assim como os documentos que as acompanham.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � o concorrente ou quem o representar.

b) Data, hora e local desse acto � no primeiro dia útil subsequente
à data da entrega das propostas, pelas 15 horas, no Clube de Ténis do
Estoril, à Avenida do Conde de Barcelona, no Estoril.

8 � Cauções e garantias eventualmente exigidas � será exigida
caução de bom cumprimento do contrato no valor de 5% do valor da
adjudicação, ao adjudicatário, para efeito de assinatura do contrato.

9 � Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, modalidades essenciais de financiamento e
de pagamento e ou referência às disposições legais ou regulamentares
que as estabeleçam � empreitada por preço global sendo o financia-
mento comportado pela C. M. C.

10 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qualquer
agrupamento de empreiteiros e que, eventualmente, venha a ser adju-
dicada a empreitada � consórcio externo em regime de responsabili-
dade solidária.

11 � Informação relativa à idoneidade do empreiteiro e informa-
ções e formalidades necessárias à avaliação das condições mínimas de
carácter económico e técnico que o empreiteiro deva preencher, de-
signadamente:

a) Natureza e classificação das autorizações constantes do cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras públicas:

i.1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios da
1.ª categoria em classe correspondente ao valor da pro-
posta; ou

i.2) A 3.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se
na categoria em que o tipo da obra se enquadra;

ii) As 5.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª subcategorias da 1.ª categoria
e a 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspon-
dente à parte dos trabalhos a que respeite, caso o con-
corrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3.

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Outras condições mínimas de carácter económico ou técnico:

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias.
13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos

factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação � o
critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vanta-
josa no qual influem os seguintes factores:

a) Menor preço com a ponderação de 90%;
b) Menor prazo de execução com a ponderação de 10%.

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

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

Quanto ao critério referente ao preço, o concorrente que apresentar
o melhor preço obterá a classificação de 100 pontos, sendo a classifi-
cação dos restantes concorrentes calculada pela proporcionalidade in-
versa entre o respectivo valor e o do menor preço apresentado.

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

14 � Se for caso disso, proibição de variantes � são proibidas
variantes.

15 � Outras informações.
16 � (quando aplicável) � Data de publicação do anúncio de in-

formação prévia no Jornal Oficial da União Europeia ou menção da
sua não publicação � Não aplicável.

17 � (quando aplicável) � Data de envio do anúncio para publi-
cação Jornal Oficial da União Europeia � Não aplicável.

18 � Se for esse o caso, indicação de que o contrato se encontra
abrangido pelo acordo sobre contratos públicos da Organização Mun-
dial do Comércio � o contrato encontra-se abrangido pelo dito
acordo.

3 de Julho 2003. � O Presidente, (Assinatura ilegível.)
3000108931

GAIANIMA � EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E. M.

Anúncio

Concurso público de concessão para exploração do restau-
rante e bar da piscina municipal da Granja (nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade adjudicante � GAIANIMA � Equipamentos Muni-
cipais, E. M. , sita na Rua Teixeira Lopes, 96, Santa Marinha, 4400
Vila Nova de Gaia (telefone: 223772840; fax: 223772842).

2 � Constitui objecto do presente concurso a concessão para ex-
ploração do restaurante e bar da piscina municipal da Granja, com o
ónus da recuperação do edifício onde se localizam.

O presente concurso pode, ainda, abranger a concessão da explora-
ção da totalidade do complexo das piscinas municipais da praia da
Granja, composto por uma piscina coberta, piscina descoberta, poli-
desportivo e instalações complementares e de apoio.

3 � A concessão será feita pelo prazo de 15 anos, a contar da
data da assinatura do respectivo contrato.

4 � Podem concorrer ao presente concurso pessoas singulares,
colectivas ou equiparadas, individualmente ou que declarem a inten-
ção de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em con-
sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, no caso de
lhes ser adjudicada a concessão.

5 � Processo de concurso:

a) O processo de concurso e documentos complementares po-
dem ser examinados na GAIANIMA � Equipamentos Mu-
nicipais, E. M., sita na Rua Teixeira Lopes, 96, Santa Mari-
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nha, 4400 Vila Nova de Gaia, de Segunda-feira a Sexta-feira,
das 9 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a data da abertura
do concurso publicação desde anúncio no Diário da Repú-
blica � até ao dia e hora do acto de abertura das propostas;

b) Desde que solicitadas em tempo útil, podem ser fornecidas
cópias dos elementos acima referidos a partir da data da
publicação deste anúncio no Diário da República;

c) O custo dos elementos acima referidos é de € 150, acresci-
dos de IVA, a pagar em numerário ou por meio de cheque
visado emitido a favor da GAIANIMA � Equipamentos
Municipais, E. M.

6 � As propostas deverão ser acompanhadas pelos documentos
constantes do artigo 7.º do programa de concurso.

7 � As propostas e restante documentação serão entregues pelos
concorrentes ou seus representantes, nos serviços de secretariado da
GAIANIMA � Equipamentos Municipais, E. M., contra recibo, ou
remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

8 � Data limite da apresentação das propostas � as propostas
deverão ser entregues até às 17 horas do 30.º dia útil posterior à
publicação deste anúncio no Diário da República.

9 � Data, hora e local de abertura das propostas:

a) A abertura das propostas será feita em acto público, só po-
dendo intervir pessoas que estejam para o efeito devidamen-
te credenciadas pelos concorrentes;

b) O acto público do concurso terá lugar na sede da GAIA-
NIMA � Equipamentos Municipais, E. M., sita na Rua Tei-
xeira Lopes, 96, Santa Marinha, Vila Nova de Gaia e realizar-
-se-á pelas 10 horas do 1.º dia útil após o termo do prazo
para apresentação das propostas.

10 � Critérios de apreciação das propostas � na apreciação das
propostas para o efeito de adjudicação, ter-se-á em conta a proposta
mais vantajosa resultante da aplicação dos critérios e respectivos ín-
dices de ponderação abaixo indicados:

a) Padrão de qualidade do serviço a prestar � 30%;
b) Concepção e funcionalidade do estabelecimento:

b.1) Projecto e tipo de construção propostas � 15%;
b.2) Organização funcional do estabelecimento � 15%.

c) Montante a pagar à GAIANIMA � Equipamentos Munici-
pais, E. M. pelo concessionário � 40%.

11 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 60 dias, contados a partir da data do acto público
do concurso, considerando-se este prazo prorrogado por iguais perío-
dos se o concorrente nada requerer em contrário.

12 � Para efeitos de outorga de contrato, o concessionário deve-
rá apresentar uma caução de € 50 000, e será prestada por depósito
em dinheiro ou títulos emitidos pelo Estado ou mediante garantia ban-
cária ou seguro-caução.

13 � Envio do anúncio para publicação no Diário da República
em 25 de Junho de 2003.

25 de Junho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Guilherme Aguiar. 3000108555

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete de Estudos e de Planeamento
de Instalações

Aviso

Concurso público internacional n.º 2/20030523 � 
Fornecimento de 2000 fatos ígnifugos para a PSP

Rectificação

1 � Para os devidos efeitos, se torna público que o caderno de
encargos relativo ao concurso em epígrafe, cujo anúncio foi publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 130, de 5 de Junho de 2003,
e enviado para o Jornal Oficial das Comunidades Europeias, é alte-
rado na parte das cláusulas técnicas do caderno de encargos, pelo que
o respectivo caderno de encargos, com as novas cláusulas técnicas
deverá ser levantado no local referido no anúncio acima mencionado.

2 � Avisam-se os interessados que foram prorrogadas as datas de
entrega e abertura das propostas, respectivamente para 5 de Setem-
bro de 2003 a 8 de Setembro de 2003.

5 de Junho de 2003. � A Directora dom GEPI/MAI, Nelza Vargas
Florêncio. 3000108878

Aviso

Concurso público internacional n.º 3/20030523 � Forneci-
mento de 1360 máscaras anti-gás para a PSP e para a
GNR.

Rectificação

1 � Para os devidos efeitos, se torna público que o programa de
concurso relativo ao concurso em epígrafe, cujo anúncio foi publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 130, de 5 de Junho de 2003,
e enviado para o Jornal Oficial das Comunidades Europeias, é rec-
tificado quanto ao n.º 1 do artigo 15.º do programa de concurso, que
passará a ter a redacção seguinte:

Onde se lê:

«[...] 18 de Julho de 2003.»

Deverá ler-se:

«[...] 21 de Julho de 2003.»

3 de Junho de 2003. � A Directora dom GEPI/MAI, Nelza Vargas
Florêncio. 3000108875
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

Departamento de Recursos Humanos

Despacho (extracto)

Por despacho de 19 de Maio de 2003, do Director Nacional
Adjunto para a área dos Recursos Humanos:

Rescindido, a pedido o contrato de avença, a partir de 3 de Junho de
2003, do 1.º Sargento na situação de reforma a exercer funções de
maestro na Banda Filarmónica do Comando Metropolitano da
Polícia de Segurança Pública do Porto, Manuel Abreu Neto.

20 de Maio de 2003. � O Director Nacional Adjunto, Gabriel dos
Anjos Catarino, Juiz Desembargador. 3000104627

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ICP � Autoridade Nacional de Comunicações

Aviso

Serviço Móvel Marítimo � Plano Nacional de Frequências
em VHF (Ondas Métricas)

O Decreto-Lei n.º 179/97, de 24 de Julho, através do seu artigo 9.º
estabelece que, por portaria conjunta dos Ministros da Defesa Nacio-
nal e do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Ter-
ritório, mediante proposta do ICP � Autoridade Nacional de Comu-
nicações, sejam aprovados os planos nacionais de frequências para o
Serviço Móvel Marítimo.

Com este objectivo e tendo em conta as deliberações das Confe-
rências Mundiais de Radiocomunicações, realizadas em 1997 e 2000,
procedeu-se à revisão do Plano Nacional de Frequências em VHF (ondas
métricas) para o Serviço Móvel Marítimo.

Assim, torna-se público que por deliberação do conselho de admi-
nistração do ICP � Autoridade Nacional de Comunicações de 4 de
Abril de 2003, as estações costeiras e as estações de radiocomunicações
de navio deverão começar a operar em conformidade com o Plano
Nacional de Frequências em VHF (ondas métricas), aprovado pela
Portaria n.º 630/2002, de 12 de Junho, a partir de 1 de Agosto de
2003.

3 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Álvaro Dâmaso. 3000108855

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Certificado de reconhecimento de qualificação de ins-
talador de dispositivos limitadores de velocidade
n.º 101.99.03.6.033.

Ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 281/94, de 11 de
Novembro, e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de 7
de Abril, é reconhecida a qualificação à empresa, Luís Miguel e Al-
meida, L.da, Avenida de D. Afonso Henriques, 31-A, 4540-128
Arouca, na qualidade de instalador de dispositivos limitadores de ve-
locidade, estando autorizado a colocar a respectiva marca própria,
em anexo, nos locais previstos nos respectivos esquemas de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

2 de Junho de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de Castro.

3000105493

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Direcção-Geral das Florestas

Alvará n.º 97/2003
O Director Geral das Florestas, engenheiro António Sousa de Ma-

cedo, faz saber que, nos termos e para o efeito do disposto no ar-
tigo 6.º e seus §§ do Decreto n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962,
e actualizado pelo Decreto n.º 312/70, de 6 de Julho, e pelo Decreto-
-Lei n.º 131/82, de 23 de Abril, foi autorizada por despacho do Secre-
tário de Estado do Desenvolvimento Rural, de 16 de Novembro de
2002, a concessão de pesca, requerida pelo Clube de Caça e Pesca de
Freamunde, no rio Carvalhosa desde a ponte de Bairros, limite de
montante, até à confluência com o rio Ferreira, nas freguesias de
Lamoso, Carvalhosa e Paços de Ferreira, concelho de Paços de Fer-
reira.

De acordo com o estipulado na legislação referida e nos termos da
Portaria n.º 21 286, de 13 de Maio de 1965, o titular da presente
concessão fica obrigado ao integral cumprimento dos seguintes con-
dicionalismos:

1) O Clube de Caça e Pesca de Freamunde é obrigada a cumprir
as normas do regulamento que condicionam o exercício de
pesca na zona concessionada, aprovado pela Direcção-Geral
das Florestas, o qual não pode ser alterado sem prévia apro-
vação deste Organismo;

2) A concessão de pesca abrange um troço do rio Carvalhosa
com uma extensão de 7 km, ocupando uma área aproxima-
da de 2,1 ha;

3) A área de concessão de pesca estará delimitada e sinalizada
com tabuletas do modelo estabelecido na Portaria n.º 22 724,
de 17 de Junho de 1967;

4) O prazo de validade da concessão de pesca é de 10 anos a
contar da data de publicação do presente alvará;

5) A taxa devida anualmente pela concessão de pesca é de 12,58
euros valor actualizável nos termos do § 1.º do artigo 6.º do
Decreto n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962;

6) A importância referida no número anterior constitui receita
dos serviços competentes do Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e Pescas;

7) Os repovoamentos com espécies aquícolas, que sejam neces-
sários efectuar na zona concessionada, constituem encargos
da entidade concessionária e só poderão ser levados a efeito
em presença de elementos do Corpo Nacional da Guarda
Florestal;

8) São da responsabilidade da concessionária, para além dos
encargos já mencionados, outros que a Direcção-Geral das
Florestas considere necessário executar na zona da conces-
são, no âmbito de uma gestão integrada dos recursos aquíco-
las durante o período da sua validade;

9) O não cumprimento do estabelecido no presente alvará po-
derá determinar o seu cancelamento;

10) O Clube de Caça e Pesca de Freamunde, fica sujeita a todas
as disposições regulamentares aplicáveis.

O Director-Geral, António Sousa de Macedo. 300096853
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MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto de Solidariedade e Segurança Social

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Aveiro

Aviso

Dr. Jorge Manuel Almeida Campino, director do Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social de Aveiro:

Faz saber que, nos termos do n.º 1, alínea b) do artigo 45.º do
Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, que o estabelecimento com
fins lucrativos denominado NANINHA, Creche, Jardim e ATL, L.da,
licenciado para as valências de creche e ATL, sito na Rua de Daniel
das Pupilas, em Ovar, propriedade da sociedade, Naninha, Creche,
Jardim e ATL, L.da, titular do Alvará n.º 1/98, encerrou voluntaria-
mente, o que implica a suspensão do respectivo Alvará (artigo 2.º,
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio).

27 de Setembro de 2002. � O Director, Jorge Manuel de Almeida
Campino. 1000228298

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE BENAVENTE

Anúncio

Processo n.º 951/03.0TBBNV.
Falência (requerida).
Requerente � Sarl Vialtis Card.
Requerida � Roca Costa � Transportes de Mercadorias, L.da

Dr.ª Raquel Costa, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de Bena-
vente:

Faz saber que, são citados os credores da requerida: Roda Costa �
Transportes de Mercadorias L.da, identificação fiscal: 504427497, com
sede na Estrada de Samorena, 70, Porto Alto, 2135-316 Samora
Correia, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer 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 30 de Maio de 2003.

3 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Raquel Costa. � A
Oficial de Justiça, Maria Manuela Pinto das Neves. 3000108704

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGA

Anúncio

Processo n.º 497/03.7TBBRG.
Falência (requerida).
Requerente � MADEIVIANA � Soc. Com. Madeiras de Viana, L.da,

com sede na Zona Industrial, 2.ª fase, Neiva, Viana do Castelo.
Requerida � Toros Ibéricos � Ind. e Com. de Madeira, L.da, com sede

no lugar da Igreja, Aveleda, Braga, contribuinte n.º 503229140
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o
n.º 4291.

Dr.ª Ana Paula Pereira Amorim, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Braga:

Faz saber que, por sentença de 12 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Toros Ibéricos �
Ind. e Com. de Madeira, L.da, com sede no lugar da Igreja, Aveleda,
4700 Braga, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Braga sob o n.º 4291, número de identificação de pessoa colectiva
503229130, tendo sido fixado o prazo em 30 dias, contados da publi-
cação do competente anúncio no Diário da República, o prazo para
os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no
disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. António Bonifácio, endere-
ço: Apartado 47, 4630 Marco de Canaveses.

16 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Paula Pereira
Amorim. � A Oficial de Justiça, Irene Azevedo. 3000108605

TRIBUNAL DA COMARCA DE CANTANHEDE

Anúncio

Dr. António Miguel Veiga, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Cantanhede:

Faz saber que, nos termos do disposto no artigo 20.º, n.º 2 do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e Falência,
Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, são citados os credores da
requerida: Transportes de Mercadorias Camelo & Filho, L.da, com sede
em Pereirões, Tocha, Cantanhede, para dentro do prazo de 10 dias
seguidos e sem cominação, decorridos que sejam 10 dias seguidos de
dilação fixada, contados a partir da data da publicação do último anún-
cio, não só deduzirem oposição à pretensão de falência, ou justificar
os seus créditos, devendo, para tanto, oferecer logo todos os meios
de prova de que disponham, sendo necessária a constituição de advo-
gado para deduzirem oposição mas não para apenas justificarem os
seus créditos.

Processo de Falência, entrado em 16 de Maio de 2003, distribuído
no dia 16 de Maio de 2003, e registado sob o n.º 741/03.0TBCNT,
do 1.º Juízo do Tribunal de Cantanhede, em que é requerente Rosa
Maria Caetano Bastos Justino dos Santos, residente na Rua de Afonso
Costa, lote 1161 A, Quinta do Conde II, 2795-314 Quinta do Conde.

20 de Maio de 2003. � O Juiz de Direito, António Miguel Veiga. �
O Escrivão-Adjunto, José Virgílio dos Santos Marques.

3000108790

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 3630/03.5TJCBR.
Falência (requerida).
Requerente � Companhia IBM Portuguesa, S. A. e outro(s)
Requerida � EVARISTO � Móveis e Decorações, L.da

Dr.ª Maria João Areias, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do Juízos
Cíveis de Coimbra:

Faz saber que, são citados são citados os credores da requerida:
EVARISTO � Móveis e Decorações L.da, número de identificação
fiscal 501848592, com sede na Urb. do Cardal, lote 4/5, Pedrulha,
3020-288 Coimbra, 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 27 de Junho de 2003.

2 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria João Areias. �
O Oficial de Justiça, António Serrado. 3000108845

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

Anúncio

Processo n.º 1169/03.8TBFAR.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � SOLANJOS � Agência de Viagens e Turismo, L.da

Dr.ª Beatriz Marques Borges, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do
Tribunal Competência Especializada Cível e Criminal de Faro:

Faz saber que, são citados os credores da requerida: SOLANJOS �
Agência de Viagens e Turismo, L.da, com sede na Rua do Infante D.
Henrique, 103, 8000 Faro, 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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 161 � 15 de Julho de 200314 708

requerida, devendo, oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigos 20.º, n.os 2 e 3 e 21.º do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 2 de Maio de 2003.

5 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Beatriz Marques Bor-
ges. � A Oficial de Justiça, Maria Cândida Matoso. 3000101138

TRIBUNAL DA COMARCA DA FIGUEIRA DA FOZ

Anúncio

Processo n.º 1784/03.0TBFIG.
Processo Especial Recuperação Empresa (apresentação).
Requerente � TROMELGAÇO � Const. Civil e Obras Púb. Unip, L.da

Credor � Fazenda Nacional e outro(s).

São citados os credores da requerente: TROMELGAÇO � Cons-
trução Civil e Obras Públicas, Unipessoal, L.da, com sede na Rua da
Capela, Tromelgo, Ferreira-a-Nova, Figueira da Foz, contribuinte fis-
cal n.º 504244345, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10
dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio
no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo, oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 28 de Maio de 2003.

17 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Miguel Ferreira Vaz. �
 A Oficial de Justiça, Alda Maria Abrantes. 3000108639

Anúncio

Processo n.º 1785/03.8TBFIG.
Processo Especial Recuperação Empresa (apresentação).
Requerente � Construtora Tromelguense, L.da

Credor � Paulo Fernando Figueiredo Loureiro e outro(s)

São citados os credores da: Construtora Tromelguense, L.da, socie-
dade por quotas, contribuinte fiscal n.º 505071720, com sede na Rua
da Capela, Tromelgo, Ferreira-a-Nova, Figueira da Foz, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, 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 29 de Maio de 2003.

18 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, José Quaresma. � A
Oficial de Justiça, Maria de Lurdes Diogo. 3000108636

TRIBUNAL DA COMARCA DO FUNDÃO

Anúncio

Processo n.º 894/03.8TBFND.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � José Filipe Branco Bento.

Dr.ª Alexandra da Graça Roboredo, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal da Comarca do Fundão:

Faz saber que, são citados os credores do requerido: José Filipe
Branco Bento, domicílio: Rua da Fontainha, bloco 1, rés-do-chão,
direito, Fundão, 6230 Fundão, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos, 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 Junho de 2003.

20 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Alexandra da Graça
Roboredo. � A Oficial de Justiça, Lúcia Cerejo. 3000108693

Anúncio

Processo n.º 898/03.0TBFND.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Alexandrino Bento Batista e outro(s).

Faz saber que, são citados os credores do requerido: Alexandrino
Bento Batista e mulher Maria Cidália Gomes Gouveia, com domicílio
na Estrada de Valverde, Alverca de Cima, 6230 Fundão, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos, devendo, oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 12 de Junho de 2003.

20 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Alexandra da Graça
Roboredo. � A Oficial de Justiça, Lúcia Cerejo. 3000108699

Anúncio

Processo n.º 895/03.6TBFND.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Nuno Miguel Branco Bento.

Dr.ª Alexandra da Graça Roboredo, juíza de direito do 1.º Juízo, em
substituição, por baixa médica, da colega titular do 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca do Fundão:

Faz saber que, são citados os credores do requerido: Nuno Miguel
Branco Bento, domicílio: Rua da Fontainha, bloco 1, rés-do-chão,
direito, Fundão, 6230-000 Fundão, para no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, jus-
tificarem os seus créditos, 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 Junho de 2003.

20 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Alexandra da Graça
Roboredo. � O Oficial de Justiça, Carlos Rato. 3000108695

Anúncio

Processo n.º 897/03.2TBFND.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Maria Alice Dias Branco.

Dr.ª Alexandra da Graça Roboredo, juíza de direito do Tribunal da
Comarca do Fundão, em substituição da titular, por doença:

Faz saber que, são citados os credores da requerida: Maria Alice
Dias Branco, identificação fiscal: 136783333, domicílio: Rua da Fon-
tainha, bloco 1, rés-do-chão, direito, Fundão, 6230 Fundão, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, 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 Junho de 2003.

20 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Alexandra da Graça
Roboredo. � O Oficial de Justiça, António Longa Oliveira Neto.

3000108697

Anúncio

Processo n.º 893/03.0TBFND.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � João Ricardo Branco Bento.

Dr.ª Alexandra da Graça Roboredo, juíza de direito do Tribunal da
Comarca do Fundão, em substituição da titular, por doença:

Faz saber que, são citados os credores do requerido: João Ricardo
Branco Bento, domicílio: Rua da Fontainha, bloco 1, rés-do-chão,
direito, Fundão, 6230 Fundão, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos, 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 Junho de 2003.

20 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Alexandra da Graça
Roboredo. � O Oficial de Justiça, António Longa Oliveira Neto.

3000108690



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 161 � 15 de Julho de 2003 14 709

TRIBUNAL DA COMARCA DA GUARDA

Anúncio
Processo n.º 782-B/1998.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr.ª Olga Maria Ribeiro Maciel, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que, são os credores e a/o falida(o), notificados no prazo
de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).

26 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Olga Maria Ribeiro
Maciel. � A Oficial de Justiça, Helena Ramos. 1000228278

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

Anúncio
Processo n.º 1109/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa económica Montepio Geral, S. A.
Requerido � Guilherme das Neves Simões e outro(s).

Dr.ª Lara Martins, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Leiria:

Faz saber que, por sentença de 20 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: Guilherme das
Neves Simões, estado civil: casado, nascido em 19 de Junho de 1964,
natural da freguesia de Góis, concelho de Góis, nacional de Portugal,
identificação fiscal n.º 124874053, bilhete de identidade: 4304289,
emitido em 16 de Outubro de 2002, por Leiria, válido até 16 de De-
zembro de 2012, domicílio: Rua do Capitão António Rodrigues Paula
Santos, lote 9, 1.º, direito, Quinta da Matinha, 2400 Leiria e Maria
Conceição Azenha Sousa, estado civil: casada, nascida em 15 de
Agosto de 1946, natural da freguesia de Ourém, concelho de Olival,
nacional de Portugal, identificação fiscal n.º 124874045, bilhete de
identidade: 5242347, emitido em 29 de Outubro de 2002 por Leiria,
domicílio: Rua do Capitão Paulo Santos, lote 9, 1.º, direito, Quinta da
Matinha, 2400 Leiria, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Nuno Gonçalo Oliveira Cruz Bar-
bosa Castelhano, endereço: Rua do Padre Estevão Cabral, 79, 2.º, sala
204, 3000-317 Coimbra.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada em Juízo no dia 19 de
Dezembro de 2002.

24 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Lara Martins. � A
Oficial de Justiça, Maria Luísa Mendes. 3000108630

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE PAREDES

Anúncio
Processo n.º 113-L/2001.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial � Dr. Napoleão Duarte
Requerida � Serração do Carreiro, L.da

Dr.ª Teresa Alves, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que, são os credores e a falida, notificados para no prazo
de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).

24 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Teresa Alves. � A
Oficial de Justiça, Zulmira Oliveira R. Carvalho. 3000108581

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENACOVA

Anúncio

Processo n.º 355/03.5TBPVC.
Falência (requerida).
Requerente � CRISLARIS � Comércio Internacional, L.da

Requerido � José Manuel Simões Pinto e outro(s).

Dr.ª Juíza de direito da Secção Única do Tribunal de Penacova:

Faz saber que, por sentença de 24 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido: José Manuel
Simões Pinto, estado civil: casado, nascido em 24 de Setembro de
1960, natural da freguesia de Coimbra, concelho de Sé Nova, nacio-
nal de Portugal, identificação fiscal n.º 1464071133, bilhete de iden-
tidade: 4419029, domicílio: Alveite Pequeno, Olho Marinho, 3350
Vila Nova de Poiares, tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial Nuno Gonçalo O. C. Barbosa
Castelhano, endereço: Rua do Padre Estevão Cabral, 79, 2.º, sala 204,
3000-317 Coimbra.

25 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Lúcia Bernar-
des. � A Oficial de Justiça, Ana Paula Almeida. 3000108631

TRIBUNAL DA COMARCA DE TOMAR

Anúncio
Processo n.º 546/03.9TBTMR.
Falência (requerida)
Requerente � Coordinadora Avícola, S. A.
Requerida � GANEGRA, L.da

Dr. Nuno Gonçalves, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Tomar:

Faz saber que, são citados os credores da requerida: GANEGRA, L.da,
com sede na Rua de Everard, 51, 1.º, 2300 Tomar, para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos 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 24 de Abril de 2003.

2 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Nuno Gonçalves. � A
Oficial de Justiça, Manuela Duarte. 3000108934

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 2723/03.3TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerida � Maria Manuela Mendes Silva Pimenta.
Requerido � Manuel Oliveira de Sousa.

Dr.ª Sílvia Manuela Silva Barbosa, juíza de direito do 3.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que, são citados os credores do requerido: Manuel Oli-
veira de Sousa, estado civil: desconhecido, nascido em 11 de Abril de
1960, identificação fiscal n.º 101554273, bilhete de identidade:
5709928, domicílio: Rua de Camilo Castelo Branco, 112, Ninães,
Requião, 4760 Vila Nova de Famalicão.

Requerida: Maria Manuela Mendes Silva Pimenta, estado civil: ca-
sada, nacional de Portugal, identificação fiscal: 168921227, bilhete
de identidade: 7436534, domicílio: Ninães, Requião, 4760 Vila Nova
de Famalicão, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus crédi-
tos, devendo, oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 23 de Junho de 2003.

25 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Sílvia Manuela Silva
Barbosa. � O Oficial de Justiça, José Pinheiro. 3000108553

Anúncio
Processo n.º 196-D/2002.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr.ª Sílvia Manuela Silva Barbosa, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que, são os credores e o falido: Libéria Pereira Nasci-
mento Navio Costa, residente no lugar de Mouquim, Vila Nova de
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Famalicão, notificados para no prazo de 5 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário
(artigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).

25 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Sílvia Manuela Silva
Barbosa. � O Oficial de Justiça, José Pinheiro. 3000108561

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 275/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � FCC � Fomento Construção e Contratos, S. A.

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

Faz saber que, por sentença de 23 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada falência da requerida: FCC � Fomento
Construção e Contratos, S. A., domicílio: Rua de Reinaldo Ferreira,
29, 4.º, F, 1700 Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do CPEREF.

26 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000108787

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

Anúncio
Processo n.º 137/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � INDAK � Serviços Apoio Indústria, L.da

Credor � AGRODUERO e outro(s)

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que, por sentença de 18 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada falência da requerente: INDAK � Ser-
viços Apoio Indústria, L.da , pessoa colectiva n.º 502967382, com
sede na Rua de Oslo, 91, loja Ac-148, Senhora da Hora, 4450 Mato-
sinhos, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do CPEREF.

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

20 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000108608

Anúncio

Processo n.º 398/03.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � José Augusto da Rocha Cardoso.
Requerida � C. B. F. � Construções, L.da

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que, são citados os credores da requerida: C. B. F. � Cons-
truções, L.da , identificação fiscal n.º 503051594, com sede na Rua
de Agostinho Ferreira Oliveira Guedes, 97, sala I, 4420 Gondomar,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo, oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
CPEREF).

A petição deu entrada na secretaria em 20 de Junho de 2002.

26 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000108668

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

Anúncio
Processo n.º 208/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), S. A.
Requeridos � Arnaldo Matos Fernandes e mulher.

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

Faz saber que, por sentença de 27 de Maio de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: Arnaldo Ma-
tos Fernandes e mulher, Virgínia Almeida Fernandes de Matos, resi-
dentes na Avenida de Jorge Correia, 254, Aguda, Arcozelo, 4405-
-142 Arcozelo, Vila Nova de Gaia, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme
o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Heliodoro Marinho
Trocado Moreira, com endereço na Rua de Ramalho Ortigão, 2, 2.º,
direito, Póvoa de Varzim.

29 de Maio de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000108708

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Administração

Despacho

Por deliberação do conselho administrativo de 6 de Maio de
2003:

É autorizado o contrato de avença com Jorge Ricardo Botelho de
Medeiros, com a remuneração mensal de 1241,32 euros a que acresce
o IVA que for devido, por conveniência urgente de serviço, com a
duração de seis meses, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2003,
cuja despesa tem cabimento na rubrica 01.01.07 da Divisão 02 �
Aplicação de Outras Receitas, do Orçamento privativo da Universi-
dade dos Açores. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas).

2 de Junho de 2003. � O Administrador, Vagner Silva.
3000105012

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara datado de 30 de Maio de 2003, foi nomeado técnico
superior de arquitectura, estagiário, na sequência do concurso externo
de ingresso, Rui Filipe Prata Ramos Reynaud, cuja acta do júri que
contém a classificação final foi homologada na reunião ordinária do
dia 23 de Abril de 2003.

O candidato nomeado deverá aceitar o lugar nos 20 dias imediatos
ao da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, João José Mar-
tins Nabais. 1000228333
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Edital n.º 77/03

Álvaro Joaquim Gomes Pedro, presidente da Câmara Municipal de
Alenquer:

Torna público que, esta Câmara Municipal, na sua reunião ordiná-
ria realizada no dia 11 de Junho em curso, deliberou actualizar o sis-
tema tarifário de abastecimento de água ao concelho, para os valores
a seguir indicados, os quais produzirão efeitos na facturação a emitir
no mês de Setembro relativa aos consumos do mês de Julho.

Tarifas de abastecimento de água

Tarifas/m3

Tipo de consumo Escalões
2002/2003 2003/2004

Doméstico .................. 0 a 6 m3  € 0,47  € 0,49
7 a 15 m3  € 0,70  € 0,72

Mais de 15 m3  € 1,28  € 1,32

Comercial e industrial 0 a 50 m3  € 0,85  € 0,88
Mais de 50 m3  € 1,01  € 1,04

Administração central  € 0,88  € 0,91

Instituições de Benefi- 0 a 6 m3 Isento Isento
cência, Associações Mais de 6 m3  € 0,47  € 0,49
Culturais, Desportivas,
Recreativas e Autar-
quias.

Pensionistas e Refor- 0 a 6 m3 Isento (*) Isento (*)
mados. 7 a 15 m3 € 0,70  € 0,72

Mais de 15 m3  € 1,28  € 1,32

(*) A isenção é concedida aos pensionistas e reformados que a requeiram e cujos
rendimentos per capita não excedam o valor fixado como pensão mínima do regime
não contributivo da segurança social.

Os pensionistas e reformados a quem já tenha sido concedida a
isenção e que dela pretendam continuar a usufruir deverão fazer pro-
va da sua situação em cada ano, durante os meses de Abril e Maio.

A decisão de conceder a isenção cabe ao executivo, que decide, caso
a caso, exigindo, quando a entenda por pertinente, a comprovação da
qualidade referida na anterior alínea, recorrendo à colaboração das
entidades que possa assegurar mais justezas na apreciação do processo.

Os aumentos das tarifas produzirão efeito na facturação a emitir
em Setembro relativa aos consumos de Julho.

Para constar e demais efeitos, se publica este e outros de igual teor
que vão ser afixados em todos os lugares do estilo.

E eu, Maria Paula Coelho Soares, chefe da Divisão de Gestão Fi-
nanceira, o subscrevo.

12 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim
Gomes Pedro. 1000228331

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso
Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos e no âmbito do previsto no Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se público que
foram indeferidas, por meus despachos datados de 20 de Junho de 2003,
as reclassificações profissionais dos funcionários infra-mencionados
para as seguintes carreiras/categorias:

Cristina Alexandra Mota Fernandes Costa dos Santos � Auxi-
liar administrativo;

Jesuína Araújo Nogueira Ano Bom � Auxiliar administrativo;
Maria de Lurdes Morais Ramos Dias � Auxiliar administrativo;
Rute Alexandra Gomes de Sousa Silva � Auxiliar administrativo.

30 de Junho de 2003. � O Vereador dos Serviços Municipais de
Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipamen-
tos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves. 3000108914

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares da carreira de operário semiqualificado, canto-
neiro de vias municipais e categoria de operário, do
grupo de pessoal operário, do quadro de pessoal do
Município de Arganil.

Nomeação de candidatos aprovados

Rui Miguel da Silva, presidente da Câmara Municipal de Arganil:

Faz público que, 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, por seus
despachos datados de 19 de Junho de 2003, foram nomeados provi-
soriamente de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, em lugar da categoria de operário
de carreira de operário semiqualificado, cantoneiro de vias munici-
pais, do grupo de pessoal operário, do quadro de pessoal do Município
de Arganil, os candidatos admitidos e aprovados, no concurso exter-
no mencionado em epígrafe, Hélio de Jesus Castanheira André e José
Alberto Trindade Ferreira, posicionados em 1.º e 2.º lugares, com 13
e 12,10 valores, respectivamente, na lista de classificação final e
ordenação de candidatos.

Os nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

[Nomeação isenta de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 3 do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel da
Silva. 3000108652

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso
Fernando Ribeiro dos Reis, presidente da Câmara Municipal de Barce-

los:

Torna público que, o concurso interno de acesso limitado para
provimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, carreira de enge-
nheiro técnico agrário, chega ao seu termo, em virtude do único can-
didato que requereu a admissão ao concurso, não possuir os requisitos
especiais de candidatura.

6 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
1000228306

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 5
de Junho de 2003, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de loteamento e obras de urbanização que
incide sobre o prédio sito no lugar de Ponte, freguesia de Rio Covo
Santa Eugénia, concelho de Barcelos, a que se refere o processo
n.º 70U02-0025, em que é requerente José Augusto Machado Carva-
lho, contribuinte n.º 191336084, durante o período de 15 dias, com
início no dia seguinte à publicação deste aviso.

O processo de alteração ao referido alvará, encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câma-
ra Municipal de Barcelos.

16 de Junho de 2003. � O Vereador, Manuel Carlos Costa Mari-
nho. 1000228318

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 16
de Junho de 2003, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de obras de urbanização que incide sobre o
prédio sito no lugar de Penelas, freguesia de Galegos de Santa Maria,
concelho de Barcelos, a que se refere o processo n.º 40U02-0024, em
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que é requerente João Carvalho Fonseca, contribuinte n.º 145692671,
durante o período de 15 dias, com início no dia seguinte à publicação
deste aviso.

O processo de loteamento referido, encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na se-
cretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.

20 de Junho de 2003. � O Vereador, Manuel Carlos Costa Mari-
nho. 1000228315

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 13
de Junho de 2003, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de alteração ao lote n.º 25, do loteamento
sito no lugar de Granja, freguesia de Barcelos, concelho de Barcelos,
titulado pelo alvará de loteamento n.º 89/85, de 15 de Julho de 1985,
em que é requerente a Câmara Municipal de Barcelos, contribuinte
n.º 680004890, durante o período de 15 dias, com início no dia se-
guinte à publicação deste aviso.

O processo de alteração ao referido alvará, encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câma-
ra Municipal de Barcelos.

20 de Junho de 2003. � O Vereador, Manuel Carlos Costa Mari-
nho. 1000228316

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PERA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público, que por meu despacho de 30

de Junho de 2003, e no uso da competência que me é conferida pelo
n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redac-
ção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, exonerei Maria da
Conceição Amaral Marques Silva Machado, que exercia as funções de
secretária do Gabinete de Apoio Pessoal do vereador Fernando José Pires
Lopes, com efeitos a 30 de Junho de 2003, e procedi à nomeação, em
comissão de serviço, de acordo com o estipulado no n.º 4 do referido
artigo e diploma, da funcionária Elisabete Cristina Silva Rodrigues, para
exercer as mesmas funções a partir do dia 1 de Julho de 2003.

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Pedro M. Barjona
de Tomaz Henriques. 1000228292

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos de

17 e 25 de Junho corrente, nomeei definitivamente os candidatos a
seguir descriminados, aprovados nos concursos abertos por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 80, de 4 de Abril de 2003.

Despacho de 17 de Junho:

Fernando Telmo Lourinho Janeco como fiscal municipal de 1.ª
classe.

Despachos de 25 de Junho:

João Maria Filipe Faria como operário qualificado principal (ca-
nalizador);

Francisco Fernando Barroqueiro Sequeira como operário altamen-
te qualificado principal (operador de estações elevatórias, de
tratamento ou depuradoras);

Joaquim Martins Carrilho como operário altamente qualificado
principal (operador de estações elevatórias, de tratamento ou
depuradoras).

Os candidatos acima referidos deverão tomar posse dos cargos no
prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(As presentes nomeações não carecem de visto nos termos do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, do Tribunal
de Contas e não são devidos emolumentos.)

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Grincho Ribeiro. 1000228296

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso

Aplicação do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-
-presidente da Câmara de 15 de Janeiro de 2003, foi aplicado o dis-
posto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local com as adaptações do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, ao funcionário Paulo
Jorge Sousa Carrasquinho, que passa a ser remunerado pelo índice 259,
desde 17 de Abril de 2003, uma vez que se trata de funcionário inte-
grado na carreira de operário qualificado.

17 de Abril de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pe-
reira Mourinha. 1000228311

Aviso

Aplicação do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-
-presidente da Câmara de 15 de Janeiro de 2003, foi aplicado o dis-
posto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local com as adaptações do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, ao funcionário José
Manuel Gonçalves Festas, que passa a ser remunerado pelo índice 259,
desde 15 de Janeiro de 2003, uma vez que se trata de funcionário
integrado na carreira de operário qualificado.

2 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe Perei-
ra Mourinha. 1000228305

Aviso

Aplicação do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 149/2002,
de 21 de Maio

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 2 de Junho de 2003, foi aplicado o disposto no
n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio, ao
funcionário Mário António Ralheta Compoete que passa a ser remu-
nerado pelo índice 259, desde 2 de Junho de 2003, uma vez que se
trata de funcionário integrado na carreira de operário altamente qua-
lificado.

3 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe Perei-
ra Mourinha. 1000228313

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Para os devidos efeitos, se faz público que, pelo meu despacho,
datado de 26 de Maio de 2003, proferido no âmbito das competênci-
as detidas em matéria de gestão de pessoal, alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 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 comissão de
serviço extraordinária, pelo período de um ano, as funcionárias: San-
dra Marlene Dias da Costa, Lisete Sampaio Magalhães e Maria Isabel
de Araújo Pereira Gomes, com a categoria de origem de auxiliar de
Acção Educativa, na categoria de assistente de Acção Educativa, com
base no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

As funcionárias actualmente posicionadas no escalão 1, índice 139,
serão integradas no escalão 1, índice 195, da categoria de assistente
de acção educativa (conforme resulta do n.º 1 do artigo 10.º do De-
creto-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 reclassificação profissional nessa categoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, têm as refe-
ridas funcionárias 20 dias, a contar da data da presente publicação,
para tomar posse do referido cargo.

(Isentos de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000108710
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Aviso
Para os devidos efeitos, se faz público que, pelo meu despacho n.º 33/

2003, de 17 de Junho de 2003, proferido no âmbito das competên-
cias detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], e na sequência do
concurso externo de ingresso, para provimento de dois lugares de
encarregado de movimento/chefe de tráfego, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 106, de 8 de Maio de 2002,
nomeei [nomeação em comissão de serviço, nos termos do n.º 4 do
artigo 6.º e alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 7.º ambos do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro], os funcioná-
rios Luís Antunes Rodrigues e Hermínio Vicente Carvalho Martins,
na categoria , encarregado de movimento/chefe de tráfego, sendo
integrados no escalão 1, índice 289, da categoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, têm os refe-
ridos funcionários 20 dias, a partir da data da presente publicação,
para tomar posse do referido cargo.

(Isentos de visto do Tribunal de Contas.)

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000108711

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 162/2003
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara, datado de 17 de Junho de 2003, foi nomeado nos
termos do disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, em regime de substituição, com efeitos a partir
de 17 de Junho de 2003, pelo prazo de seis meses para um lugar de
director do Departamento de Urbanismo, arquitecto Armando Ma-
nuel Cochado Soares da Silva.

17 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Vitorino.
1000228299

Edital n.º 170/2003
José Adriano Gago Vitorino, presidente da Câmara Municipal de Faro:

Torna público que, o executivo camarário, em reunião de 18 de
Junho de 2003, deliberou, por unanimidade, aprovar uma alteração à
tabela de preços do Museu Municipal em vigor (na redacção do Edital
n.º 15/2002, publicado no Diário da República, 3.ª série, de 29 de
Janeiro de 2002, pelo facto de existir a necessidade de ser contem-

plada a cobrança de valores referentes a um desdobrável sobre a exis-
tência de arquitectura relevante em Faro. Face ao acima exporto, a
referida tabela passará a ter o seguinte teor:

1 � Actual corpo do artigo.
2 � Mapa de arquitectura de Faro:

a) A conceder às livrarias (com IVA incluído a 5%) € 4;
b) Venda no museu, biblioteca ou bancas da Câmara Municipal,

em feiras do livro (com IVA incluído a 5%) € 5.

E, para constar e legais efeitos se lavrou este e outros de igual teor,
os quais vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

23 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Vitorino.
1000228293

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 27/03-RH
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus Despachos

datados de 23 de Junho de 2003, nomeei Carla Maria da Costa Vilaça,
candidata aprovada no concurso interno de acesso limitado aberto por
ordem de serviço n.º 1/03, de 22 de Abril de 2003, para o lugar de
técnico superior de 1.ª classe (Engenharia Florestal) e Paulo Jorge
Marques Silva, candidato aprovado no concurso interno de acesso li-
mitado aberto por ordem de serviço n.º 1/03, de 22 de Abril de 2003,
para o lugar de técnico superior de 1.ª classe (Planeamento Regional
e Urbano).

Os candidatos deverão aceitar nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

23 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara em exercício,
António Pereira Mesquita de Carvalho. 1000228324

Aviso n.º 28/03-RH
Concurso externo de ingresso para admissão

de 13 auxiliares dos serviços gerais

Projecto de lista de classificação final

Para os devidos efeitos se torna público que, no concurso menci-
onado em epígrafe, aberto por Aviso n.º 61/2002 � RH, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 217, de 19 de Setembro de 2002,
foram atribuídas as seguintes classificações:

Prova Entrevista Classificação

Nome do candidato de E = (3,5e1 + 3e2 + 2,5e3 + 2e4/11  final
 conhecimentos CF = (PC +

EPS)/2
PC e1 e2 e3 e4 NOT

Maria do Carmo Leite Ribeiro ............................. 15,0 14,0 16,0 14,0 14,0 14,5 14,8
Sónia Alexandra Fernandes Sampaio ................... 15,0 13,0 15,0 13,0 13,0 13,5 14,3
Maria de Lurdes Teixeira da Fonseca Assis ......... 13,0 13,0 15,0 13,0 13,0 13,5 13,3
Maria Odete Fernandes da Costa ......................... 13,0 13,0 15,0 13,0 13,0 13,5 13,3
Marta Alexandra Marques Teixeira ..................... 13,0 13,0 15,0 13,0 13,0 13,5 13,3
Lúcia da Conceição Almeida da Cunha ................ 12,5 12,0 15,0 14,0 14,0 13,6 13,1
Emília Natália Faria Fernandes ............................ 12,5 13,0 15,0 13,0 13,0 13,5 13,0
Paula Maria da Silva Pimenta Ribeiro ................. 13,0 13,0 14,0 12,0 13,0 13,0 13,0
Ana Paula Pimenta Pinheiro ............................... 12,5 12,0 15,0 13,0 13,0 13,2 12,9
Chimene Marilúcia da Silva Pereira ..................... 12,0 13,0 15,0 13,0 13,0 13,5 12,8
Sandra do Carmo Teixeira da Cunha ................... 12,0 13,0 15,0 13,0 13,0 13,5 12,8
Susana Patrícia Marinho Rodrigues ...................... 12,0 13,0 15,0 13,0 13,0 13,5 12,8
Isabel Maria Faria Fernandes ............................... 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0 1,20 12,8
Maria da Graça Ferreira Mendes .......................... 13,0 12,0 12,0 13,0 12,0 12,2 12,6
Isaura Maria Pinto Lopes Pires ........................... 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,5
Maria Alice Silva Vieira ....................................... 12,5 12,0 11,0 12,0 12,0 11,7 12,1
Teresa de Jesus da Mota Cruz Macedo ................ 11,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,8
Ângela Catarina Teixeira Pinto Ferreira ............. 11,0 13,0 12,0 12,0 12,0 12,3 11,7
Maria de Fátima Santana de Almeida .................. 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,5
Maria da Conceição Pimenta Pinheiro ................ 11,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,3 11,2
Rosa Maria Martins Pereira da Silva ................... 10,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,3 10,7
Sandra Maria Teixeira da Silva ............................ 10,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,3 10,7
Teresa Maria Teixeira Pinto ............................... 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5
Susana Cristina Pinheiro Vieira ............................ 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 10,8 10,4
Maria Elisabete Teixeira Pinto ............................ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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Maria Helena Lopes de Carvalho ........................ 08,0 � � � � � (a)
Paula Cristina Alves Barbosa ............................... 08,0 � � � � � (a)
Lucinda Melo Gonçalves ...................................... 07,0 � � � � � (a)

(a) Candidatos não aprovados na prova de conhecimentos por obterem nota inferior a 9,5 valores.

Candidatos excluídos por terem faltado à prova de conhecimento:

Albertina da Glória da Cunha Pereira.
Ana Catarina Monteiro Teixeira Macedo.
Ana Cristina Teixeira Veloso.
Ana Paula Vieira de Sousa.
Angélica da Luz Guimarães Sampaio da Silva.
Angelina Rosa Magalhães Ribeiro.
Arlete Maria da Silva Sampaio.
Bertina Isabel Durães de Oliveira.
Bruno Miguel Ferreira Pinto Lopes.
Cândida Maria Cunha Mendes Adão.
Carla Amândia Ferreira Alves Coelho.
Carina do Rosário Nogueira Guerra.
Célia Maria Teixeira da Silva Mendes.
Célia Maria Teixeira Vieira.
Cindy da Costa Teixeira.
Cláudia Cristina Pinto Soares.
Cláudia Filipa da Cunha Rodrigues.
Cristina Manuel Ribeiro Marinho.
Cristina Marisa Teixeira Nunes.
Daniela Irene Ferreira da Silva.
Deolinda Manuela Ribeiro Macedo.
Diana Almeida Teixeira Diogo.
Eduarda Isabel Moreira Ferreira.
Eduarda Sofia Baptista Carvalho Soqueiro Soares.
Emília da Cunha Carvalho.
Emília Maria da Silva Sampaio.
Emília Zita Mendonça Teixeira.
Eunice Patrícia Teixeira Lopes.
Eva Maria Pinheiro Martins Carvalho.
Eveline Sandra Pinto de Faria.
Filipa Margarida de Sousa Ribeiro Azevedo.
Filipa Sofia Pinto Ferreira Pereira.
Filomena Maria Gonçalves Pinto.
Florinda da Ascensão Teixeira de Carvalho.
Helena Maria Alves da Costa.
Ilda Elisabete Pereira Mendes Barros Carvalho.
Isabel Maria Leite Pereira.
Joana Sofia Lobo da Costa.
Joaquina de Jesus da Cunha Pereira.
Leti Olinda Ribeiro Marinho.
Libânia da Conceição da Costa Teixeira Pereira.
Liliana Marisa Pereira Vieira.
Mafalda Clara Honório Fonseca.
Manuela Eugénia Sampaio de Freitas.
Mara Cristiana Gomes da Costa.
Márcia Cristina da Rocha Alves.
Márcia Nazaré Barros Quintela Teixeira.
Maria Adélia da Costa Marinho.
Maria Adélia Teixeira Martins.
Maria Cristina Ventura Teixeira.
Maria da Conceição Guimarães Mendes.
Maria da Graça Alves da Mota Cardoso.
Maria de Fátima Pires Ribeiro Diogo.
Maria de Fátima Ribeiro Mendes Teixeira.
Maria de Fátima Teixeira da Costa.
Maria de Lurdes Teixeira Pires.
Maria do Carmo Gonçalves Teixeira.
Maria Dorlinda de Freitas Ferreira Magalhães.
Maria do Rosário Moreira Magalhães.
Maria Fernanda da Costa Dias.
Maria Fernanda Pinto Gomes.
Maria Irene Leite Martins.
Maria Isabel dos Santos Estêvão.
Maria Laura Vaz de Sampaio.
Maria Madalena de Freitas Vaz.
Maria Manuela Martins Pereira.
Marilene Alexandra da Silva Carvalho.
Marlene da Conceição Fernandes Veloso.
Marta Isabel da Cunha e Silva.

Natália Simões Teixeira.
Patrícia Clara Magalhães da Costa.
Paula Cristina da Silva Fraga.
Pedro Filipe da Cunha Pereira.
Rosa Maria Ferreira Afonso.
Rosa Lopes Ferreira Moreira.
Sandra Elisa Gonçalves Teixeira.
Sandra Isabel da Silva Vieira.
Sandra Maria Freitas da Costa.
Sandra Maria Loureiro Barbosa.
Sara Edite Ferreira da Silva.
Sáraga Oliveira Leite.
Sílvia da Conceição da Silva.
Susana Margarida Marques dos Santos.
Vera Lúcia Costa da Silva Madureira Vieira.
Vera Marciana Teixeira Lopes.
Zínia Otília Teixeira da Nóbrega.

Dando cumprimento ao artigo 38.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, este projecto de lista será submetido a audição no
âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, po-
dendo os candidatos alegar, por escrito, tudo o que tiverem por con-
veniente dentro do prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso, findo o qual esta lista se tornará definitiva.

Para qualquer esclarecimento ou consulta do processo de concurso,
deverá, dentro do referido prazo, contactar o Gabinete de Atendi-
mento, Comunicação e Imagem, sito na Praça da República, em Fel-
gueiras, de segunda-feira a sexta-feira, nos períodos compreendidos
entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e as 14 horas e as 15
horas e 30 minutos.

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Pereira
Mesquita de Carvalho. 1000228323

Aviso n.º 29/03 � RH
1 � Nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 6.º, conjugado com o n.º 2

do artigo 8.º, ambos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/95, de 25 de Junho,
torna-se público que, por meu despacho datado de 26 de Junho de
2003, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
cursos internos de acesso geral para provimento dos seguintes lugares
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Felgueiras:

1.1 � Técnico profissional especialista (Animação Desportiva), do
grupo de pessoal técnico profissional � 1 lugar.

1.2 � Técnico profissional principal (Biblioteca e Documentação),
do grupo de pessoal técnico profissional � 6 lugares.

1.3 � Técnico profissional de 1.ª classe (Informática/Gestão), do
grupo de pessoal técnico profissional � 2 lugares.

1.4 � Técnico profissional de 1.ª classe (Informação), do grupo
de pessoal técnico profissional � 2 lugares.

1.5 � Técnico profissional de 1.ª classe (Relações Públicas), do
grupo de pessoal técnico profissional � 2 lugares.

1.6 � Fiscal municipal principal, do grupo de pessoal técnico pro-
fissional � 8 lugares.

1.7 � Assistente administrativo especialista, do grupo de pessoal
administrativo � 10 lugares.

1.8 � Assistente administrativo principal, do grupo de pessoal
administrativo � 15 lugares.

1.9 � Encarregado, do grupo de pessoal operário qualificado � um
lugar.

1.10 � Calceteiro principal, do gripo de pessoal operário qualifi-
cado � 3 lugares.

1.11 � Carpinteiro de toscos principal, do grupo de pessoal ope-
rário qualificado � 1 lugar.

1.12 � Trolha principal, do grupo de pessoal operário qualifica-
do � 5 lugares.

Prova Entrevista Classificação

Nome do candidato de E = (3,5e1 +3 e2 + 2,5e3 + 2e4/11  final
 conhecimentos CF = (PC +

EPS)/2
PC e1 e2 e3 e4 NOT
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1.13 � Canalizador principal, do grupo de pessoal operário quali-
ficado � 2 lugares.

2 � Requisitos de admissão aos concursos � os requisitos gerais de
admissão são os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 15 de Junho. Os requisitos especiais de admissão são os
seguintes:

2.1 � Técnico profissional especialista (Animação Desportiva) �
os constantes da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do 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.

2.2 � Técnico profissional principal (Biblioteca e Documenta-
ção) � os constantes da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2.3 � Técnico profissional de 1.ª classe (Informática/Gestão), téc-
nico profissional de 1.ª classe (Informação) e técnico profissional de
1.ª classe (Relações públicas) � os constantes da alínea c) do n.º 1 do
artigo 6..º do 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.

2.4 � Fiscal municipal principal � os constantes da alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

2.5 � Assistente administrativo especialista � os constantes da
alínea a) 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 do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2.6 � Assistente administrativo principal � os constantes da
alínea a) 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 do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2.7 � Encarregado � os constantes do n.º 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 149/02, de 21 de Maio.

2.8 � Calceteiro principal, carpinteiro de toscos principal, trolha
principal e canalizador principal � os constantes do n.º 2 do ar-
tigo 14.º do 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.

3 � Local de trabalho � Município de Felgueiras.
4 � Prazo de validade � os concursos são válidos para provimento

dos lugares postos a concurso e cessam com o seu preenchimento.
5 � Composição do júri:
5.1 � Técnico profissional especialista (Animação Desportiva),

técnico profissional de 1.ª classe (Informação) e técnico profissional
de 1.ª classe (Relações públicas):

Presidente � Fernando Ribeiro Marinho, vereador.
Vogais efectivos: Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa, vereador e

engenheiro José António Barbieri Cardoso, director do Depar-
tamento de Planeamento.

Vogais suplentes: Dr.ª Anabela da Saudade Fernandes Gonçalves,
chefe da Divisão Sócio-Cultural e Manuel Freitas Oliveira,
gestor e coordenado do Complexo Municipal das Piscinas.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

5.2 � Técnico profissional principal (Biblioteca e Documentação):

Presidente � Fernando Ribeiro Marinho, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa, verea-

dor e engenheiro José António Barbieri Cardoso, director do
Departamento de Planeamento.

Vogais suplentes � Dr.ª Anabela da Saudade Fernandes Gonçal-
ves, chefe da Divisão Sócio-Cultural e Dr.ª Dulce Eunice de
Oliveira Freitas, técnica superior de 1.ª classe (Biblioteca e
Documentação.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

5.3 � Técnico profissional de 1.ª classe (Informática/Gestão):

Presidente � Fernando Ribeiro Marinho, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa, verea-

dor e engenheiro José António Barbieri Cardoso, director do
Departamento de Planeamento.

Vogais suplentes � Dr.ª Anabela da Saudade Fernandes Gonçal-
ves, chefe da Divisão Sócio-Cultural e Dr.ª Emília Maria Fer-
reira de Sousa, chefe da Divisão Administrativa do Departa-
mento de Administração Geral.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

5.4 � Fiscal municipal principal:

Presidente � Fernando Ribeiro Marinho, vereador.

Vogais efectivos � Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa, verea-
dor e engenheiro José António Barbieri Cardoso, director do
Departamento de Planeamento.

Vogais suplentes � Arquitecto Rui José da Silva Pinto de Al-
meida, chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e tenente-
-coronel Pedro Teixeira de Barbosa Mendonça, assessor téc-
nico da área da Fiscalização, Protecção Civil e Segurança.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

5.5 � Assistente administrativo especialista e assistente adminis-
trativo principal:

Presidente � Fernando Ribeiro Marinho, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa, verea-

dor e Dr. Maria Fernanda Sá Mesquita Castro Leal, directora
do Departamento de Administração Geral.

Vogais suplentes � António Sérgio da Costa Oliveira, chefe da
Divisão Administrativa do Departamento de Planeamento e
Dr.ª Emília Maria Ferreira de Sousa, chefe da Divisão Admi-
nistrativa do Departamento de Administração Geral.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

5.6 � Encarregado, calceteiro principal, carpinteiro de toscos prin-
cipal e trolha principal:

Presidente � Fernando Ribeiro Marinho, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa, verea-

dor e engenheiro José António de Sousa Ferreira, director do
Departamento de Obras e Serviços Urbanos.

Vogais suplentes � Engenheiro Jorge da Silva Pinto de Almeida,
chefe da Divisão de Comunicações e Transportes e Dr.ª Emí-
lia Maria Ferreira de Sousa, chefe da Divisão Administrativa
do Departamento de Administração Geral.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

5.7 � Canalizador principal:

Presidente � Fernando Ribeiro Marinho, vereador.
Vogais efectivos � Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa, verea-

dor e engenheiro José António de Sousa Ferreira, director do
Departamento de Obras e Serviços Urbanos.

Vogais suplentes � Engenheiro João Carlos Borges de Araújo
Fernandes Basto, chefe da Divisão de Saneamento Básico, em
regime de substituição e Dr.ª Emília Maria Ferreira de Sousa,
chefe da Divisão Administrativa do Departamento de Admi-
nistração Geral.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

6 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
por prova de conhecimentos e avaliação curricular, com carácter eli-
minatório.

6.1 � Classificação final � para efeitos de classificação final dos
candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

PC + AC
CF = ����

2

em que:

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

6.2 � Programa das provas � as provas de conhecimentos, con-
sistirão em:

6.2.1 � Técnico profissional especialista (Animação Desportiva)
� realização de uma prova teórica, oral, que terá a duração aproxima-
da de 20 minutos, envolvendo conhecimentos relacionados com: Carta
Ética � 10 princípios éticos da Administração Pública, da Presidên-
cia do Conselho de Ministros; Competência dos Órgãos das Autar-
quias e seu Regime Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime de Férias, Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Código do
Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, na redacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro, Modernização Administrativa � Decreto-Lei n.º 135/
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99, de 22 de Abril, e Regime de Responsabilidade Técnica pelas Ins-
talações Desportivas abertas ao público, Decreto-Lei n.º 385/99, de
28 de Setembro.

6.2.2 � Técnico profissional principal (Biblioteca e Documenta-
ção) � realização de uma prova teórica, oral, que terá a duração
aproximada de 20 minutos, envolvendo conhecimentos relacionados
com: Carta Ética � 10 princípios éticos da Administração Pública,
da Presidência do Conselho de Ministros; Competência dos Órgãos
das Autarquias e seu Regime Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro; Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro; Regime de Férias, Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;
Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, na redacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro, Modernização Administrativa � Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril, A Biblioteca: noção, natureza e funções;
tratamento técnico, aquisição, registo, catalogação, cotação e arma-
zenamento de espécies documentais; informatização do tratamento
documental, serviço de atendimento e do empréstimo, pesquisa bibli-
ográfica e difusão da informação; rede de leitura pública; recursos e
serviços das bibliotecas municipais; a informação e a formação dos
munícipes.

6.2.3 � Técnico profissional de 1.ª classe (Informática/Gestão) �
realização de uma prova teórica, oral, que terá a duração aproximada
de 20 minutos, envolvendo conhecimentos relacionados com: Carta
Ética � 10 princípios éticos da Administração Pública, da Presidên-
cia do Conselho de Ministros; Competência dos Órgãos das Autar-
quias e seu Regime Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime de Férias, Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Código do
Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, na redacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro, Modernização Administrativa � Decreto-Lei n.º 135/
99, de 22 de Abril; POCAL � Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/
200, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

6.2.4 � Técnico profissional de 1.ª classe (Informação) � reali-
zação de uma prova teórica, oral, que terá a duração aproximada de
20 minutos, envolvendo conhecimentos relacionados com: Carta
Ética � 10 princípios éticos da Administração Pública, da Presidên-
cia do Conselho de Ministros; Competência dos Órgãos das Autar-
quias e seu Regime Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime de Férias, Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Código do
Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, na redacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro, Modernização Administrativa � Decreto-Lei n.º 135/
99, de 22 de Abril.

6.2.5 � Técnico profissional de 1.ª classe (Relações públicas) �
realização de uma prova teórica, oral, que terá a duração aproximada
de 20 minutos, envolvendo conhecimentos relacionados com: Carta
Ética � 10 princípios éticos da Administração Pública, da Presidên-
cia do Conselho de Ministros; Competência dos Órgãos das Autar-
quias e seu Regime Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime de Férias, Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Código do
Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, na redacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro, Modernização Administrativa � Decreto-Lei n.º 135/
99, de 22 de Abril.

6.2.6 � Fiscal municipal principal � realização de uma prova teó-
rica, oral, que terá a duração aproximada de 20 minutos, envolvendo
conhecimentos relacionados com: Carta Ética � 10 Princípios Éti-
cos da Administração Pública, da Presidência do Conselho de Minis-
tros; Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de

Janeiro; Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho; Regulamento de Venda Ambulante
do Município de Felgueiras; Regulamento das Feiras e Mercados no
Município de Felgueiras; Regulamento Municipal sobre Publicidade;
Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabe-
lecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços Município
de Felgueiras (Decreto-Lei n.º 48/86, de 15 de Maio; Postura da Re-
colha dos Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Felgueiras; Re-
gime Jurídico da Instalação e do Funcionamento dos Estabelecimen-
tos de Restauração e Bebidas, Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de
Março, e Código das Posturas Municipais do Município de Felgueiras.

6.2.7 � Assistente administrativo especialista � realização de uma
prova teórica, oral, que terá a duração aproximada de 20 minutos,
envolvendo conhecimentos relacionados com: Carta Ética � 10 prin-
cípios éticos da Administração Pública, da Presidência do Conselho
de Ministros; Competência dos Órgãos das Autarquias e seu Regime
Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al-
terada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central Regional e
Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Regime de Férias,
Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio,
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Código do Procedimento
Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na
redacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
Modernização Administrativa � Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
Abril; Regime de estruturação de carreiras da Administração Pública,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro; Regras e princípios gerais em matéria de
duração e horário de trabalho na Administração Pública, Decreto-Lei
n.º 259/98, de 18 de Agosto; POCAL � Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
22 de Fevereiro, Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5
de Abril; Regime Jurídico de Urbanização e de Edificação � Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho; Lei das Finanças Locais � Lei n.º 42/98, de 6
de Agosto.

6.2.8 � Assistente administrativo principal � realização de uma
prova teórica, oral, que terá a duração aproximada de 20 minutos,
envolvendo conhecimentos relacionados com: Carta Ética � 10 prin-
cípios éticos da Administração Pública, da Presidência do Conselho
de Ministros; Competência dos Órgãos das Autarquias e seu Regime
Jurídico de Funcionamento � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al-
terada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central Regional e
Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Regime de Férias,
Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio,
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Código do Procedimento
Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na
redacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
Modernização Administrativa � Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
Abril; Regime de estruturação de carreiras da Administração Pública �
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro; Regras e princípios gerais em matéria de
duração e horário de trabalho na Administração Pública � Decreto-
-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto; POCAL � Decreto-Lei n.º 54-A/
99, de 22 de Fevereiro, Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-
-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 84-A/2002,
de 5 de Abril; Regime Jurídico de Urbanização e de Edificação �
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.

6.2.9 � Encarregado � realização de uma prova teórica, oral, que
terá a duração aproximada de 20 minutos, envolvendo conhecimen-
tos relacionados com: Carta Ética � 10 princípios éticos da Admi-
nistração Pública, da Presidência do Conselho de Ministros; Regime
de Férias, Faltas e Licenças, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio; Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central Regional e
Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Conteúdo funcio-
nal da carreira de encarregado (Despacho n.º 29-A/92, de 18 de No-
vembro, do Gabinete do Secretário de Estado da Administração local
e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 285, de 11 de Dezembro de 1992).

6.2.10 � Calceteiro principal � realização de uma prova prática,
que terá a duração aproximada de 2 horas, consistindo na execução
de trabalhos e revestimentos e preparação de pavimento em calçada
a cubos de granito.

6.2.11 � Carpinteiro de toscos principal � realização de uma pro-
va prática, que terá a duração aproximada de 2 horas, consistindo na
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construção, montagem e colocação num local de utilização de estru-
turas, confragens e moldes de madeira destinados a construções de
betão simples ou armado, utilizando ferramentas, tais como serras,
martelos, níveis de bolha de ar e fios de prumo.

6.2.12 � Trolha principal � realização de uma prova prática, que
terá a duração aproximada de duas horas, consistindo no assentamen-
to de azulejos e aplicação de camadas de argamassas de gesso numa
determinada superfície.

6.2.13 � Canalizador principal � realização de uma prova práti-
ca, que terá a duração aproximada de 2 horas, consistindo na exe-
cução de um ramal de ligação de água à rede pública, para abasteci-
mento domiciliário; reparação de uma conduta em fibrocimento e em
PVC e montagem de um contador.

A prova de conhecimentos será pontuada numa escala de 0 a 20
valores e terá em conta a seguinte valorização:

Prova não conseguida � até 9 valores;
Prova sofrivelmente conseguida � de 10 a 12 valores;
Prova francamente conseguida � de 13 a 15 valores;
Prova optimamente conseguida � de 16 a 20 valores.

6.3 � Para a valoração da avaliação curricular, a que será atribuída
uma nota entre 0 a 20 valores, o júri adoptará a seguinte fórmula:

2HAB + 1,5FP + 2,5EP + 3CS
AC = ������������

9

em que:

AC = avaliação curricular;
HAB = habilitação académica de base;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço;
2, 1.5, 2.5, 3 = coeficientes de ponderação.

6.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do
concurso sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que soli-
citadas.

7 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente em exercício da
Câmara Municipal de Felgueiras, dele devendo constar a identificação
completa e o lugar a que se candidata, com referência à data de publi-
cação do respectivo aviso no Diário da República, podendo ser en-
tregue pessoalmente no Gabinete de Atendimento Comunicação e
Imagem desta Câmara Municipal, ou enviado por correio com aviso
de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, endereçado à
Câmara Municipal de Felgueiras, Praça da República, 4610-116 Fel-
gueiras. Os candidatos podem utilizar requerimento modelo tipo a
fornecer pelo Gabinete de Atendimento Comunicação e Imagem desta
Câmara Municipal.

7.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado devidamente datado e assinado,
anexado de fotocópia dos documentos comprovativos dos
elementos dele constantes;

b) Documento comprovativo das habilitações académicas e ou
profissionais que possui;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, os quais deverão ser igualmente
comprovados documentalmente;

d) Declaração passada e autenticada pelo serviço público a que
se encontra vinculado, em que conste o vínculo à função
pública, a categoria que possui, o escalão e a respectiva an-
tiguidade na categoria, carreira e serviço público, bem como
a descrição do conteúdo funcional com especificação das
tarefas e responsabilidades que lhe estiverem cometidas.

e) Fotocópia conferidas das classificações de serviço legalmen-
te exigidas ou declaração emitida pelo serviço em que cons-
te a expressão quantitativa das classificações reportadas aos
anos em que foram atribuídas.

8 � O júri pode ainda exigir dos candidatos a apresentação de
documentos comprovativos de factos por eles referidos que possam
relevar para apreciação do seu mérito.

9 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos de admissão constantes do presente aviso determina a exclu-
são do concurso.

10 � Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal de Felguei-
ras são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos que constem do processo individual.

11 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

12 � Relação de candidatos e lista de classificação final � a rela-
ção de candidatos admitidos será afixada no placar do Gabinete de
Atendimento Comunicação e Imagem do Edifício dos Paços do Mu-
nicípio, sendo os candidatos convocados para realização dos métodos
de selecção nos termos do n.º 2 do artigo 35.º com referência ao n.º 2
do artigo 34.º, ambos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Os candidatos a excluir serão notificados nos termos do artigo 34.º
do referido Decreto-Lei. A lista de classificação final é notificada aos
candidatos de acordo com o estipulado ao n.º 1 do artigo 40.º do mesmo
diploma.

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

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara em exercício,
António Pereira Mesquita de Carvalho. 1000228320

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar vago de encarregado de parques recreativos do
quadro privativo deste município.

1� Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por des-
pacho do presidente datado de 15 de Maio de 2003, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar vago de encarregado de parques recre-
ativos do quadro privativo deste Município.

2 � O concurso é válido para a vaga indicada, esgotando-se com o
seu preenchimento.

3 � Poderão concorrer os indivíduos habilitados com a escolarida-
de mínima obrigatória e reúnam os requisitos gerais a que se refere o
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho.

4 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Lei n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 44/
99, de 11 de Junho, 248/85, de 16 de Julho, 247/87, de 17 de Junho,
e 353-A/89, de 16 de Outubro.

5 � O conteúdo do lugar a prover é o descrito no Despacho n.º 4/
88, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de
Abril de 1989.

6 � O local de trabalho será na área do concelho de Freixo de
Espada à Cinta.

7 � O cargo será remunerado pelo escalão 1, índice 239, a que
corresponde o vencimento mensal ilíquido de € 741,69.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, podendo ser en-
tregues pessoalmente na Secção de Pessoal, dentro das horas normais
de expediente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado, do qual devem constar os
seguintes elementos:

a) Identificação, endereço e contacto telefónico;
b) Habilitações literárias e situação profissional;
b) Concurso a que se candidata, com a indicação da referência

ao presente aviso, identificando o número e data do Diário
da República, onde foi publicado.

8.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, do certificado de habilitações e das fotocópias
do bilhete de identidade e número de contribuinte fiscal.

8.2 � É dispensada nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais, com excepção do certificado de
habilitações devendo os candidatos declararem no respectivo requeri-
mento em alíneas separadas e sob compromisso de honra a situação
precisa em que se encontra relativamente a cada uma delas.
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9 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) Prova teórica de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova de conhecimentos será constituída por um teste,
com a duração de 1 hora e 30 minutos, valorado de 0 a 20, com
carácter eliminatório e versará sobre as seguintes matérias:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central Regional e
Local);

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Estabelece o quadro de
competências, assim como regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e suas alterações (Re-
gime das Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública.

9.2 � A entrevista profissional de selecção visa determinar e ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
capacidades e aptidões dos candidatos para o exercício do cargo.

9.3 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como a fór-
mula de classificação final constarão da acta do júri do concurso e
serão facultadas aos concorrentes sempre que solicitadas.

10 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção serão publicitadas nos termos e nos prazos definidos nos arti-
gos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � António Manuel Rocha Dias, vice-presidente do
Município;

Vogais efectivos � Susana Maria Durana Valente, técnica supe-
rior jurista de 2.ª classe do Município que substitui o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos e José Carlos Fernandes,
chefe da Divisão Técnica de Obras Urbanismo e Habitação do
Município.

Vogais suplentes � Ricardo José Sapage Madeira, vereador em
regime de permanência do Município e Fernando Augusto
Xambre Pires, chefe de Secção do Município.

16 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata. 3000103774

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar vago de leitor cobrador de consumos do quadro
privativo deste Município.

1� Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por des-
pacho do presidente datado de 15 de Maio de 2003, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar vago de leitor cobrador de consumos do
quadro privativo deste Município.

2 � O concurso é válido para a vaga indicada, esgotando-se com o
seu preenchimento.

3 � Poderão concorrer os indivíduos habilitados com a escolarida-
de mínima obrigatória e reúnam os requisitos gerais a que se refere o
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho.

4 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Lei n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 44/
99, de 11 de Junho, 248/85, de 16 de Julho, 247/87, de 17 de Junho,
e 353-A/89, de 16 de Outubro.

5 � O conteúdo do lugar a prover é o descrito no Despacho n.º 38/
88, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26
de Janeiro de 1989.

6 � O local de trabalho será na área do concelho de Freixo de
Espada à Cinta.

7 � O cargo será remunerado pelo escalão 1, índice 172, a que
corresponde o vencimento mensal ilíquido de € 533,77.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, podendo ser en-
tregues pessoalmente na Secção de Pessoal, dentro das horas normais
de expediente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado, do qual devem constar os
seguintes elementos:

a) Identificação, endereço e contacto telefónico;
b) Habilitações literárias e situação profissional;

b) Concurso a que se candidata, com a indicação da referência
ao presente aviso, identificando o número e data do Diário
da República, onde foi publicado.

8.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, do certificado de habilitações e das fotocópias
do bilhete de identidade e número de contribuinte fiscal.

8.2 � É dispensada nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais, com excepção do certificado de
habilitações devendo os candidatos declararem no respectivo requeri-
mento em alíneas separadas e sob compromisso de honra a situação
precisa em que se encontra relativamente a cada uma delas.

9 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) Prova teórica de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova de conhecimentos será constituída por um teste,
com a duração de 1 hora e 30 minutos, valorado de 0 a 20, com
carácter eliminatório e versará sobre as seguintes matérias:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central Regional e
Local);

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Estabelece o quadro de
competências, assim como regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e suas alterações (Re-
gime das Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública.

9.2 � A entrevista profissional de selecção visa determinar e ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
capacidades e aptidões dos candidatos para o exercício do cargo.

9.3 � Os critérios de apreciação e ponderação, bem como a fór-
mula de classificação final constarão da acta do júri do concurso e
serão facultadas aos concorrentes sempre que solicitadas.

10 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção serão publicitadas nos termos e nos prazos definidos nos arti-
gos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � António Manuel Rocha Dias, vice-presidente do
Município;

Vogais efectivos � Susana Maria Durana Valente, técnica supe-
rior jurista de 2.ª classe do Município que substitui o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos e José Carlos Fernandes,
chefe da Divisão Técnica de Obras Urbanismo e Habitação do
Município.

Vogais suplentes � Ricardo José Sapage Madeira, vereador em
regime de permanência do Município e Fernando Augusto
Xambre Pires, chefe de Secção do Município.

16 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata. 3000103775

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 85

Requisição

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho datado de 5 de Junho de 2003, foi requisitada à Junta de Fre-
guesia de Melides, Marisa Isabel da Silva Casaca, detentora da catego-
ria de assistente administrativa a partir de 16 de Junho de 2003
inclusive.

Mais se torna público que a referida requisição foi efectuada de
acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000228303

Aviso n.º 86

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho datado de 6 de Junho de 2003, foi autorizada a exoneração da
funcionária desta autarquia, Alexandra Maria Carolino a partir da data
do respectivo despacho.
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Mais se torna público que a referida exoneração foi efectuada de
acordo com o disposto no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000228300

Aviso n.º 87

Licença sem vencimento

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho datado de 9 de Junho de 2003 e de acordo com o disposto no
artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi diferido o
pedido de licença sem vencimento por 60 dias, ao funcionário
Gondeberto da Conceição Carolino, a partir de 1 de Outubro de 2003.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000228301

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 97/2003-DRH

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
11 de Junho do ano em curso, foi deferido o pedido de licença sem
vencimento por 90 dias, concedida ao abrigo do artigo 74.º do Decre-
to-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, do jardineiro-operário, José Fran-
co do Pinhal, com início em 3 de Julho de 2003.

12 de Junho de 2003. � A Presidente da Câmara, Isabel Damas-
ceno Campos. 1000228309

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 160/DGP/2003

Transferência de Edite Cláudia Macedo Calado

Para os devidos efeitos, torna-se público que, Edite Cláudia Mace-
do Calado, técnica superior de economia de 2.ª classe do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Vila do Conde, foi transferida para
esta Câmara Municipal, a partir de 2 de Junho de 2003, nos termos
dos n.os 1 e 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho.

6 de Junho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Huma-
nos, António Pereira. 3000108886

Aviso n.º 161/DGP/2003

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares para arquitecto paisagista principal

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho supe-
rior de 9 de Junho de 2003, foram promovidos como arquitecto pai-
sagista principal, Madalena do Rosário Manso Henriques da Rosa Neves
e Helena Maria Pargana Bentes Gomes Araújo Gonçalves, na sequên-
cia do concurso em epígrafe, cujo aviso de abertura foi publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 276, de 29 de Novembro de 2002.

9 de Junho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Huma-
nos, António Pereira. 3000108885

Aviso n.º 163/DGP/03

Concurso para o cargo de director do Departamento
de Recursos Humanos

Para os devidos efeitos, torna-se público que, na sequência da ho-
mologação da classificação final do concurso mencionado em epígrafe
e por despacho do presidente da Câmara, de 4 de Junho de 1003, foi
nomeada por urgente conveniência de serviço como directora do
Departamento de Recursos Humanos, a licenciada Cristina Maria
Carvalho Matos Silva, a partir de 4 de Junho de 2003.

Mais de informa que 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, esta
nomeação não foi sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

11 de Junho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Huma-
nos, António Pereira. 3000108888

Aviso n.º 164/DGP/2003

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho supe-
rior de 11 de Junho de 2003, foram promovidos como assistente
administrativo principal, Teresa Maria Vidal Ribeiro Simões, Isabel
Filipa de Oliveira Roque e Ana Cristina Marques Graça Lacerda e melo,
na sequência do concurso em epígrafe, cujo aviso de abertura foi pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 9, de 11 de Janeiro de
2003.

11 de Junho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Huma-
nos, António Pereira. 3000108899

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar na categoria de cantoneiro de limpeza

Torna-se público que, por meu despacho datado de 16 de Junho de
2003, foi nomeado a título provisório, José Manuel da Costa, para
provimento de um lugar na categoria de cantoneiro de limpeza,
pertencente ao grupo de pessoal auxiliar, devendo assinar o respecti-
vo termo de posse no prazo de 20 dias a contar da publicação deste
aviso no Diário da República, 3.ª série. (Não sujeito a visto do Tri-
bunal de Contas, Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000108656

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar na categoria de técnico superior de 2.ª classe, área
de psicologia, ramo de orientação escolar e profissio-
nal.

Torna-se público que, por meu despacho datado de 24 de Junho de
2003, foi nomeada para o lugar em epígrafe, nos termos do n.º 5 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Lúcia Manuela
Silva do Amaral, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2003, na se-
quência de dispensa de estágio, devendo assinar o respectivo termo de
posse no prazo de 20 dias a contar da publicação deste aviso no Diá-
rio da República, 3.ª série. (Não sujeito a visto do Tribunal de Con-
tas.)

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000108658

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 207/2003

Concurso interno geral de acesso para provimento
de uma vaga de técnico superior jurista principal

Nomeação

José Narciso Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos:

Faz público que, por seu despacho de 6 de Junho de 2003, foi no-
meada nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, na categoria de técnico superior jurista
principal, a candidata admitida e classificada em 1.º lugar, Marta Teresa
Mota Vasconcelos.
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Mais se torna público que a referida candidata, deverá tomar posse
do cargo, no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.

12 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues Miranda. 1000228294

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnica de 2.ª classe, engenheira técnica civil

Contrato administrativo de provimento

Para os devidos efeitos, torna-se público que conforme o meu des-
pacho datado de 11 de Junho de 2003, é celebrado um contrato admi-
nistrativo de provimento nos termos da alínea d) do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com Maria José de Sá, para fre-
quência de estágio de ingresso na categoria de técnica de 2.ª classe,
engenheira técnica civil pelo prazo de um ano.

O contrato tem início no prazo máximo de oito dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto prévio do Tribunal de Contas.)

11 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gui-
lherme Sá de Moraes Machado. 3000108586

CÂMARA MUNICIPAL DE MONÇÃO

Aviso

Operação de loteamento, discussão pública

José Emílio Pedreira Moreira, presidente da Câmara Municipal de
Monção:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discussão
pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 154 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativo ao licenciamento da opera-
ção de loteamento requerida por Bernardes & Barreiros, L.da, com
sede no lugar de Veiga Velha, freguesia de Cortes, concelho de Mon-
ção, que incide sobre um terreno sito no lugar de Portela, freguesia de
Valadares, deste concelho, descrito na Conservatória do Registo pre-
dial de Monção sob o n.º 228/040298 e inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo 527, com a área de 7398 m2. A operação de lo-
teamento enquadra-se em área abrangida pelo Plano Director Muni-
cipal.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, na secretaria da Divisão de
Obras e Urbanismo desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo na Câma-
ra Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo

E eu, (Assinatura ilegível), responsável pelo Departamento de
Gestão Urbanística, o subscreve.

26 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, José Emílio
Pedreira Moreira. 3000104132

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Aviso

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 3/95

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 3/
95 (processo n.º 8/03), requerido por Jorge Fernando Gonçalves Mar-

ques, número de identificação fiscal 224890204, residente em Vale
de Remígio, da mesma freguesia e concelho de Mortágua, na quali-
dade de proprietário do lote 9 do referido alvará de loteamento, sito
no mesmo local e freguesia acima referidos, pelo período de 15 dias,
contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, 3.ª série.

Finalidade do pedido � alteração da área de construção de 280 m2

para 390 m2 e da área de implantação de 140 m2 para 180 m2, do
lote 9.

Durante o período de discussão pública acima fixado podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo junto da
secretaria geral da Autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente,
venham a ser apresentadas devem ser formuladas através de requeri-
mento escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, devendo
neste constar a identificação e o endereço dos seus autores e a quali-
dade em que se apresentam.

17 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Afonso Sequeira
Abrantes. 3000108666

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso

1 � Para efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, conjugado com o artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por meus despachos de
autorização de 15 de Maio de 2003, 17 de Maio de 2003 e 11 de
Junho de 2003, proferidos no exercício da competência que me é
conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, os concursos externos de ingresso adiante mencionados, para
preenchimento de lugares do quadro privativo do pessoal desta Câ-
mara Municipal, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212,
Apêndice n.º 118, de 10 de Setembro de 1999, com a alteração publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 175, Apêndice n.º 101, de
31 de Julho de 2002:

Ref. A � cinco lugares de auxiliar administrativo, da carreira do
pessoal auxiliar (área funcional das Divisões de Gestão Admi-
nistrativa e de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Obras
Municipais e Conservação e Cultura, Património e Desporto);

Ref. B � um lugar de fiscal municipal de 2.ª classe, da carreira
de fiscal municipal (área funcional da Divisão de Gestão Urba-
nística e Habitação);

Ref. C � um lugar de admissão a estágio para ingresso na carrei-
ra técnica superior de 2.ª classe, engenheiro do ambiente (área
funcional da Divisão de Serviços Urbanos e Habitação).

Ref. D � um lugar de admissão a estágio para ingresso na car-
reira técnica superior de 2.ª classe, urbanismo e planeamento
(área funcional da Divisão de Gestão Urbanística e Habitação).

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

3 � Em cumprimento do disposto no n.º 3, artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e relativamente aos concursos
para preenchimento de um lugar, os candidatos com deficiência, com
um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, têm preferência em
caso de igualdade na classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.

Relativamente ao concurso para preenchimento de cinco lugares,
é garantida a reserva de um lugar para os candidatos com deficiência.
Os candidatos deficientes devem declarar no requerimento de admis-
são sob compromisso de honra, o grau de incapacidade e o tipo de
deficiência, e podem ainda mencionar outros elementos que conside-
rem relevantes para apreciação do seu mérito.

4 � Prazo de validade � os concursos são válidos para as presen-
tes vagas e cessam com o seu preenchimento.

5 � Local de prestação do trabalho � área do concelho de Moura.
6 � Conteúdo funcional:

Ref. A � Assegura o contacto entre os serviços; efectua a
recepção e entrega de expediente e encomendas; anuncia men-
sagens, transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou va-
lores, transporta máquinas, artigos de escritório e documen-
tação diversa entre gabinetes, para além das demais funções
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previstas no despacho n.º 4/88 do SEALOT, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989;

Ref. B � Fiscaliza e faz cumprir os regulamentos, posturas mu-
nicipais e demais dispositivos legais relativos a áreas de ocupa-
ção da via pública, publicidade, trânsito, obras particulares,
abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais ou
industriais e ainda as demais funções previstas no despacho
n.º 20/94 do SEALOT publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 110, de 12 de Maio de 1994;

Ref. C � Desempenha funções de investigação, estudo, concep-
ção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos
de âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia
e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão supe-
rior, requerendo uma especialização e formação básica de ní-
vel de licenciatura (anexo I do Decreto-Lei n.º 248/85, de 15
de Julho);

Ref. D � Desenvolve funções de estudo, concepção e adapta-
ção de métodos e processos científico-técnicos, executadas
com autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a
decisão superior, requerendo formação na área de urbanismo,
designadamente nos seguintes domínios de actividade: prepa-
ração de programas de intervenção e posterior acompanha-
mento de desenvolvimento de planos, projectos ou estudos de
natureza urbanística; participação directa na elaboração de
estudos, planos e projectos urbanísticos e ainda as demais fun-
ções previstas no Despacho n.º 20 159/2001, 2.ª classe do
SEAL, publicado no Diário da República, n.º 223, de 25 de
Setembro de 2001.

7 � Remuneração e condições de trabalho:

Ref. A � 1.º escalão, índice 125, 387,91 do Novo Sistema Re-
tributivo e Decreto-Lei n.º 54/2003, de 28 de Março;

Ref. B � 1.º escalão, índice 195, 605,14 do Novo Sistema Re-
tributivo e Decreto-Lei n.º 54/2003, de 28 de Março;

Ref. C e D � 1.º escalão, índice 315, 977,54 do Novo Sistema
Retributivo e Decreto-Lei n.º 54/2003, de 28 de Março.

7.1 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local.

86 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se aos
concursos os interessados que reúnam, até ao termo do prazo fixado
para apresentação de candidaturas, os requisitos gerais previstos no
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a sa-
ber:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

9 � 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, de 11 de Julho, desde que os candidatos declarem, sob compro-
misso de honra e em alíneas separadas, a situação em que se encon-
trem relativamente a cada uma delas.

10 � Requisitos especiais:

Ref. A � (-)
Ref. B � podem candidatar-se ao concurso os interessados que

reúnam os requisitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Ref. C � podem candidatar-se ao concurso os interessados que
possuam licenciatura em engenharia do ambiente, engenharia
dos recursos naturais e afins.

Ref. D � podem candidatar-se ao concurso os interessados que
possuam, licenciatura em planeamento regional e urbano e
afins.

11 � Apresentação de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento redigido em folha de papel nor-
malizado A4, devidamente assinado e entregue pessoalmente no Ga-
binete de Atendimento ao Munícipe ou remetidas pelo correio com
aviso de recepção e expedidas até ao termo do prazo fixado no n.º 1
deste aviso. As candidaturas devem ser dirigidas ao presidente da Câ-

mara Municipal de Moura, Praça de Sacadura Cabral, 7860-207 Moura,
solicitando a admissão a concurso, com referência expressa ao Diário
da República, onde se insere a publicação do presente aviso e do qual
devem constar os seguintes elementos: nome, estado civil, profissão
e residência. Conjuntamente com a candidatura, deve ser apresentada
fotocópia do bilhete de identidade. Os candidatos podem utilizar o
requerimento tipo, ao dispor no gabinete acima mencionado, ou
mediante solicitação a enviar por correio.

11.1 � O requerimento de admissão a concurso, deve ser acompa-
nhado dos seguintes elementos:

a) Certificado de habilitações literárias e ou qualificações pro-
fissionais exigidas, ou outro documento idóneo;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado com indica-
ção das tarefas desenvolvidas pelos candidatos ao longo da
sua actividade profissional e respectivos tempos de perma-
nência;

c) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional, com indicação da sua duração;

d) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
que possam constituir motivo de preferência legal.

11.2 � Os candidatos funcionários desta Câmara Municipal, ficam
dispensados de apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos especiais de admissão, desde que estes se encontrem arquiva-
dos nos seus processos individuais.

11.3 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a situação que descrevam, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

12 � Métodos de selecção:

Ref. A � Prova escrita de conhecimentos gerais, avaliação cur-
ricular e entrevista profissional de selecção;

Ref. B , C e D � Prova escrita de conhecimentos gerais e espe-
cíficos, avaliação curricular e entrevista profissional de selec-
ção.

12.1 � As provas de conhecimentos, comportando apenas uma
fase, e a avaliação curricular, a realizar pela ordem aqui indicada,
possuem carácter eliminatório.

13 � Programa das provas de conhecimentos gerais:
13.1 � Ref. A:

a) Conhecimentos ao nível das habilitações exigidas para in-
gresso na carreira, fazendo apelo aos conhecimentos adqui-
ridos no âmbito escolar, designadamente nas disciplinas de
português e de matemática;

b) Direitos e deveres da função pública: Regime Jurídico de Férias,
Faltas e Licenças; Estatuto Disciplinar dos Funcionários e
Agentes da Administração Central, Regional e Local; Carta
Ética para a Administração Pública.

13.2 � Legislação a consultar � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março; Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto; Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio; Decreto-Lei n.º 157/01, de 11 de Maio; Decreto-Lei
n.º 24/84, de 6 de Janeiro; Carta Ética da Administração Pública.

13.3 � Ref. B C e D � o previsto na alínea b) do item 13.1 e
ainda: o Estatuto Remuneratório dos Funcionários e Agentes da Ad-
ministração Pública e o Quadro de Competências e Regime Jurídico
de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias.

13.4 � Legislação a consultar � para além da indicada no item
13.1: Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Leis n.os 159/
99, de 14 de Setembro, e 169/99, de 18 de Setembro, na redacção
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

13.5 � Programa das provas de conhecimentos específicos:
13.6 Ref. B � Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Terri-

torial; Regime Jurídico de Edificação e Urbanização; os livros de obras;
os elementos instrutores dos pedidos de realização de operações urba-
nísticas.

13.7 � Legislação a consultar � Decreto-Lei n.º 389/99, de 22 de
Setembro; Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alte-
rações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho; Portaria n.º 1109/2001, de 19 de Setembro; Portaria
n.º 1110/2001, de 19 de Setembro.

13.8 � Ref. C � Lei de Bases do Ambiente; Regime Jurídico de
Impacto Ambiental; Regime de Licenciamento da Instalação e Am-
pliação de Depósitos de Sucata; Regulamento Geral sobre o Ruído.

13.8 � Legislação a consultar � Lei n.º 11/87, de 7 de Abril;
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio; Decreto-Lei n.º 268/98, de
28 de Agosto; Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro.

13.9 � Ref. D � Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial; Regime Jurídico de Edificação e Urbanização; os livros de
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obras; os elementos instrutores dos pedidos de realização de opera-
ções urbanísticas.

13.10 � Legislação a consultar � Decreto-Lei n.º 380/99, de 22
de Setembro; Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações que lhe forem introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho; Portaria n.º 1109/2001, de 19 de Setembro; Portaria
n.º 1110/2001, de 19 de Setembro.

14 � Duração as provas de conhecimentos � as provas de conhe-
cimentos têm a duração de duas horas, com tolerância de 30 minutos.

15 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos nas áreas para que os concursos são abertos,
com base na análise dos currículos profissionais e ponderará a habili-
tação académica de base, a formação profissional e a experiência
profissional nos termos do previsto nas alíneas a), b) e c) do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos.

Os factores de apreciação serão os seguintes:

Interesse e Motivação Profissional;
Sentido Crítico;
Expressão e Fluência Verbal e;
Qualidade da Experiência Profissional.

17 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam das actas das reuniões do júri, as quais pode ser facultada aos
candidatos a seu pedido.

18 � Sistema de classificação final � a classificação final será
expressa de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples da
classificação obtida pelos candidatos nos respectivos métodos de se-
lecção.

19 � Publicitação das listas � a lista dos candidatos admitidos e
excluídos bem como a lista de classificação final, serão publicitadas
nos prazos e termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º, 38.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

20 � Regime de estágio � a frequência do estágio obedece ao dis-
posto no Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Agosto, e ao Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, tem carácter probatório e terá a duração
de um ano, automaticamente prorrogado até à data de posse na cate-
goria de técnico superior de 2.ª classe, sem prejuízo do prazo pre-
visto no n.º 6 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Agosto.

A avaliação do estágio far-se-á com base:

a) No relatório de estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Na classificação de serviço obtida durante o estágio;
c) Na avaliação de cursos ou acções de formação profissional

frequentadas pelo estagiário.

20.1 � A classificação final do estágio será efectuada de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética das classificações obtidas nos
factores de apreciação acima referidos, de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = 5RE + 3CS + 2FP/10

20.2 � O júri para admissão dos estagiários é o previsto no item
22, referências C e D, do presente aviso.

21 � Legislação aplicável � os presentes concursos regem-se, pelos
Decretos-Lei n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 353-
-A/89, de 16 de Outubro, 265/88, de 28 de Julho, e 427/89, de 7 de
Dezembro.

22 � Constituição do júri:
Ref. A:

Presidente � Carlos Jorge G. Valente Franco, vereador em re-
gime de permanência.

1.º Vogal efectivo: Arlete de Fátima Caeiro Batarda, chefe da
Divisão de Gestão Financeira.

2.º Vogal efectivo: Joaquim José Lopes Cadeirinhas, chefe da
Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos.

1.º Vogal suplente: José Filipe Martins Martinho, director do
Departamento Técnico Municipal;

2.º Vogal suplente: João Miguel R. Socorro, chefe da Divisão de
Cultura, Património e Desporto.

Ref. B:

Presidente � Manuel Rúbio Baleizão, vereador em regime de
permanência.

1.º Vogal efectivo: José Filipe Martins Martinho.
2.º Vogal efectivo: Nuno Jorge B. Moquenco, chefe da Divisão

de Gestão Urbanística e Habitação.
1.º Vogal suplente: António Francisco P. Pacheco, arquitecto

paisagista.
2.º Vogal suplente: Vítor Manuel Cantiga A. Ourives, técnico

superior principal.

Ref. C:

Presidente � Manuel Rúbio Baleizão.
1.º Vogal efectivo: José Filipe Martins Martinho.
2.º Vogal efectivo: Vítor Manuel Cantiga A. Ourives.
1.º Vogal suplente: Nuno Jorge B. Moquenco.
2.º Vogal suplente: António Francisco P. Pacheco.

Ref. D:

Presidente � Manuel Rúbio Baleizão.
1.º Vogal efectivo: José Filipe Martins Martinho.
2.º Vogal efectivo: Nuno Jorge B. Moquenco.
1.º Vogal suplente: António Francisco P. Pacheco.
2.º Vogal suplente: Joaquim José Lopes Cadeirinhas.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

23 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Maria Pra-
zeres Pós de Mina. 1000228321

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de transportes colectivos

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 17 de Junho de 2003, se procedeu à nomeação
para o lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais,
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 109/
91, de 17 de Outubro, do seguinte candidato classificado no primeiro
lugar, no concurso referido em epígrafe e cuja lista de classificação
final foi publicada por aviso datado de 28 de Maio de 2003: José Síl-
vio Fernandes Fonseca.

O candidato nomeado deverá tomar posse nos 20 dias imediatos
ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

17 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Correia. 3000108655

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 103

Concurso interno de acesso geral

1 � Nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, torna-se público que, pelo meu despacho datado
de 2 Junho de 2003, no uso das competências que me são delegadas
através do Despacho n.º 17, datado de 20 de Março do ano 2003,
encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, o concurso a seguir mencionado.

Um lugar de técnico profissional especialista topógrafo, perten-
cente ao grupo de pessoal técnico profissional desta autarquia.

2 � Validade do concurso � o concurso é válido para a vaga pos-
ta a concurso caducando com o seu preenchimento.

3 � Local, condições de trabalho e vencimento � o local de tra-
balho situa-se na circunscrição territorial do município de Odemira
sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local. O vencimento
corresponderá ao escalão 1, índice 264 da respectiva categoria, de
acordo com as seguintes regras:

4 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se ao pre-
sente concurso indivíduos vinculados à função pública que reúnam os
requisitos mencionados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.
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5 � Requisitos especiais � encontrarem-se na situação prevista na
alínea b), do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro

6 � Métodos de selecção � avaliação curricular e prova de entre-
vista profissional de selecção.

7 � Os critérios de ponderação e apreciação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta I
do júri sendo facultada aos candidatos sempre que solicitada.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento de admissão dirigido ao presidente
do júri do presente concurso e para a seguinte morada � Câmara
Municipal de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, po-
dendo ser entregues pessoalmente na secção de recursos humanos desta
câmara, ou remetidos pelo correio para a morada acima mencionada,
através de carta registada com aviso de recepção, até ao termo do
prazo fixado para a entrega das candidaturas.

8.1 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalida-
de, residência, profissão, número e data do bilhete de identi-
dade e serviço de identificação que o emitiu e número de
contribuinte;

b) Habilitações literárias exigidas por lei;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Quaisquer outras circunstâncias que julguem poder influir na

apreciação do mérito do concorrente, ou de constituir mo-
tivo de preferência legal, desde que devidamente comprova-
das.

8.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão a concurso, constantes nas alíneas a), b), c), d),
e) e f) do artigo 29.º, mencionadas no n.º 4 do presente aviso,
sendo, no entanto, dispensada a sua apresentação desde que
os candidatos declarem no requerimento, sob compromisso
de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que
se encontram, relativamente a cada um dos requisitos de
admissão exigidos;

b) Fotocópia simples do certificado das habilitações literárias;
c) Declaração, passada pelo serviço de origem da qual conste,

inequivocamente, a natureza do vínculo, a categoria e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

d) fotocópia simples do bilhete de identidade e número de con-
tribuinte fiscal;

e) Quaisquer elementos que o candidato entenda dever apresen-
tar por considerar relevantes para a apreciação do seu mérito.

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-

res e resultará da classificação obtida na aplicação dos métodos de
selecção, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
a classificação final inferior a 9,5 valores.

11 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas no átrio dos Paços do Mu-
nicípio a relação de candidatos admitidos e a lista de classificação final.

12 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos do
n.º 2 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Constituição do júri:

Presidente � vereador em regime de permanência, Eng.º José
Alberto Candeias Guerreiro;

Vogais efectivos � chefe da divisão de planeamento e gestão
urbanística, Arq.º Helder José Nogueira dos Santos e o técnico
profissional especialista principal topógrafo, José Filipe Oli-
veira de Sousa;

Vogais suplentes � vereador em regime de permanência, Dr.
António Manuel Viana Afonso que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos e o chefe da divisão de obras mu-
nicipais, Eng.º José António Guerreiro Rosa.

Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º da Constituição, a ad-
ministração pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

23 de Maio de 2003. � O Vereador em regime de permanência,
António Manuel Viana Afonso. 1000228281

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

Aviso n.º 13/2003

Faz-se público que, no âmbito do concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe (recursos
humanos), cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 246, de 23 de Outubro de 2001, e na sequência de
estágio de um ano, nomeei definitivamente, através do meu Despa-
cho n.º 10/2003, de 12 de Junho de 2003 a 1.ª classificada Ana Sofia
Pimenta Monteiro de Medina e Castro Rosa, para a categoria de téc-
nica superior de 2.ª classe (recursos humanos), ficando posicionada
no 1.º escalão, índice 400.

13 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Raul Guer-
reiro Mendes dos Santos. 1000228330

Aviso n.º 14/2003

Faz-se público, que em relação aos concursos internos de acesso,
integrados em carreira vertical, nomeio os candidatos inerentes aos
referidos concursos, de acordo com os despachos a seguir indicados:

Despacho n.º 11/2003, de 24 de Junho de 2003 � electricista
principal � 1.º e único classificado, Jacinto Isidro Guerreiro,
escalão 1, índice 200;

Despacho n.º 12/2003, de 24 de Junho de 2003 � carpinteiro
de limpos principal:

1.º classificado, Diamantino José Raposo Guerreiro, escalão
1, índice 200;

2.º classificado, António Manuel Inácio Domingos, escalão
1, índice 200.

Despacho n.º 13/2003, de 24 de Junho de 2003 � técnico supe-
rior de 1.ª classe � 1.ª e única classificada, Maria Flora Verís-
simo Encarnação Almeida, escalão 1, índice 460;

Despacho n.º 14/2003, de 24 de Junho de 2003 � desenhador
de 1.ª classe � 1.º e único classificado, Sérgio Manuel Lança
Amaro Guerreiro, escalão 1, índice 218;

Despacho n.º 15/2003, de 24 de Junho de 2003 � assistente
administrativo especialista:

1.ª classificada, Ana Isabel Cruz Silva Albino, escalão 1,
índice 218;

2.ª Classificada, Maria Telma dos Reis Afonso Guerreiro,
escalão 1, índice 218.

Os candidatos devem aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

25 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Raul Guer-
reiro Mendes dos Santos. 1000228304

CÂMARA MUNICIPAL DE PAMPILHOSA DA SERRA

Aviso

Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se tor-
na público que, por despacho do vice-presidente da câmara munici-
pal, datado de 16 de Junho de 2003, foi deferido o pedido de exone-
ração do lugar do quadro na categoria de pedreiro, onde se encontrava
provido, o funcionário Sérgio Manuel do Nascimento Batista, com
efeitos a 11 de Julho de 2003. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas).

17 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, José Al-
berto Pacheco Brito Dias. 3000108661

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
26 de Junho de 2003, nomeei para a categoria de encarregado geral,
o candidato José Rodrigues Firmino, posicionado em 1.º na lista de
classificação final, do concurso interno de acesso geral para provi-
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mento de um lugar de encarregado geral do grupo de pessoal operário,
aberto por aviso publicado na 3.ª série do Diário da República, n.º 35,
de 11 de Fevereiro de 2003. O nomeado deverá aceitar a nomeação
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Não carece de fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas).

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000228322

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Aviso

Nomeações

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 24 de Fevereiro corrente, nomeei nos termos do n.º 1 e 2,
do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, ex-vi
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Anabela Correia Semide,
Maria da Conceição Teixeira da Silva, Margarida Maria Gomes Ri-
beiro e Maria Manuela Magalhães Silva Lopes, nos lugares de auxiliar
de serviços gerais, na sequência de aprovação no respectivo concurso
externo. (isento de Visto do Tribunal de Contas).

As candidatas nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

3 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jaime Ar-
lindo Teixeira Neto. 3000108721

Edital n.º 149

Alteração ao alvará de loteamento n.º 49/91

Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, presidente da Câmara Muni-
cipal de Penafiel faz saber que, o Vítor Manuel Morais Pereira, soli-
citou a este Município, em 27 de Dezembro do ano 2002, a alteração
ao alvará de loteamento n.º 49/91, emitido em 18 de Outubro de 1991,
a favor de José Fernando Baptista da Silva Martins, para um terreno
sito no lugar de Cheda, freguesia de Rans, concelho de Penafiel, ins-
crito na matriz predial rústica sob o artigo 540.º e que, a mesma se
encontrará, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelo prazo
de 30 dias, exposto no átrio do edifício de departamento de gestão
urbanística, na sede da junta de freguesia interessada na alteração do
loteamento, ou em locais por esta indicado, para efeitos de inquérito
público e para apreciação por parte de quem o deseja fazer. Qualquer
observação deverá ser dirigida ao presidente da câmara municipal, em
carta fechada, entregue em mão nos serviços administrativos munici-
pais ou enviada pelo correio sob registo. Para constar e devidos efei-
tos, se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser
fixados nos locais públicos do costume.

4 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Alberto Fernando
da Silva Santos. 3000108716

CÂMARA MUNICIPAL DO PESO DA RÉGUA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
sete vagas de assistente administrativo principal da
carreira de assistente administrativo do grupo de pes-
soal administrativo.

1 � Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por despacho do pre-
sidente da câmara municipal datado de 2 de Maio de 2003, se encon-
tra aberto concurso interno de acesso geral, para provimento de sete
vagas na categoria de assistente administrativo principal, da carreira
de assistente administrativo do grupo de pessoal administrativo do
quadro próprio desta Autarquia, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 � Requisitos de admissão � são requisitos especiais de admissão os
previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro: ser assistente administrativo com, pelo menos,
três anos na categoria e classificação de serviço não inferior a bom.

3 � Remunerações e outras condições de trabalho � os titulares
dos lugares a prover serão remunerados pelo anexo II constante ao
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, do qual faz parte in-
tegrante, a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º deste diploma legal,
sendo-lhe aplicável no que concerne às regalias sociais e condições de
trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

4 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas postas
a concurso, extinguindo-se com o seu preenchimento .

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas no Edifício dos Paços do Concelho do
Peso da Régua.

6 � Júri do concurso � nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e por despacho do presidente
da câmara, datado de 2 de Maio de 2003, foi determinado que o júri
do presente concurso será composto pelos seguinte elementos:

Efectivos:

Presidente � Gil Alberto Pimentel Guedes, vereador em
regime de permanência;

Vogais � José Daniel Meireles de Almeida Lopes, chefe de
repartição; Maria da Assunção Eiras, chefe de secção.

Suplentes:

Vogais � Dr. José Alfredo Saraiva Almeida, vereador em
regime de permanência; Maria de Fátima Pires Merêncio
Teixeira, chefe de secção.

Sendo designado o 1.º vogal suplente para substituir o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos.

7 � Métodos de selecção � o método de selecção a utilizar será o
seguinte � prova de conhecimentos específicos, escrita de natureza
teórica.

7.1 � A prova de conhecimentos visa a avaliação de conhecimentos
e versará sobre as seguintes matérias:

Código do procedimento administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a nova redacção
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Lei das finanças locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de
Agosto, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 13/98,
de 25 de Agosto e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3-
-B/2000, de 4 de Abril;

Regime de férias, faltas e licenças, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março;

Estatuto disciplinar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16
de Janeiro;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos dos municípios, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro.

7.2 � Classificação final � a classificação final será expressa de 0
a 20 valores e obtida de acordo com o grau de conhecimentos dos
candidatos.

8 � Direito à informação � os critérios de apreciação e pondera-
ção, bem como o sistema de classificação final, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candida-
tos sempre que solicitadas.

9 � Apresentação de candidaturas:
9.1 � Formalização de candidaturas: as candidaturas devem ser

apresentadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal do Peso da Régua, podendo ser entregues pessoalmente na
divisão administrativa e financeira, secção de pessoal da Câmara
Municipal do Peso da Régua, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a apresenta-
ção das candidaturas, para a Câmara Municipal do Peso da Régua, Rua
de Serpa Pinto, 5054-003 Peso da Régua, devendo do mesmo constar
a indicação dos seguintes elementos:

a) Identificação completa/nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e respectivo arquivo de identificação, número de
contribuinte, residência completa, código postal e número
de telefone;

b) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação do
número e data do Diário da República onde foi publicado o
presente aviso de abertura de concurso;

c) Indicação da categoria que o candidato detém e tempo de
serviço efectivo na categoria, especificando a classificação
de serviço nos anos relevantes para efeitos do presente con-
curso;
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d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere passí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito, os quais, só
serão tidos em consideração pelo júri, desde que devidamen-
te comprovados.

9.2 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão de-
verão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contri-
buinte;

b) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organismo
de origem, da qual constem todos os elementos menciona-
dos na alínea c) do n.º 9.1 do presente aviso.

9.3 � Dispensa de documentos: os funcionários pertencentes ao
quadro de pessoal desta Câmara Municipal ficam dispensados da apre-
sentação dos documentos indicados no ponto anterior, desde que,
constem do respectivo processo individual, devendo nesse caso, ser
referida na candidatura essa menção.

10 � Afixação das listas � os candidatos admitidos e excluídos ao
concurso, constarão de lista a afixar no edifício dos Paços do Conce-
lho, nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho e os candidatos excluídos serão também notificados nos
termos do artigo 34.º do mesmo diploma legal.

A lista de classificação final do concurso será notificada aos candi-
datos, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

11 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições 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 e
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro com
alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República, a administração pública, enquanto entidade empregado-
ra, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

12 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes de Almeida. 1000228288

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

Nos termos e para os efeitos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado às autarquias locais pelo Decre-
to-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu
despacho de 22 de Abril de 2003, 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 preenchimento de
sete lugares de calceteiro, grupo de pessoal, operário qualificado, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a ad-
ministração pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

1 � O concurso é válido para as presentes vagas e extinguir-se-á
com o seu preenchimento.

2 � O conteúdo funcional é o constante no Despacho n.º 38/88,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro.

3 � O vencimento respeitante à categoria é o previsto no anexo
II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, correspondente
ao escalão 1, índice 139, actualmente fixado em € 431,36, acrescido
de uma remuneração complementar de € 41,98.

4 � O local de trabalho é a área do concelho de Ponta Delgada.
5 � Quota de emprego � atendendo ao n.º 2 do artigo 3.º do

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, fica reservado um lugar
para candidatos com deficiência, devendo os candidatos declarar, no
requerimento de admissão ao concurso, o grau de incapacidade e tipo
de deficiência, bem como respectivas capacidades de comunicação,
expressão, sendo dispensada a apresentação imediata do documento
comprovativo da deficiência.

6 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

6.1 � São requisitos gerais os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.2 � São requisitos especiais a posse da escolaridade obrigatória e
de comprovada formação ou experiência profissional, adequada ao
exercício da respectiva profissão, de duração não inferior a 2 anos,
podendo a referida formação ou experiência profissional ser obtida
nas situações de aprendiz ou de ajudante, conforme dispõem os n.os 2
e 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

7 � Os métodos de selecção serão constituídos por prova prática
de conhecimentos, entrevista de selecção profissional e exame médi-
co de selecção, tendo a prova prática de conhecimentos carácter eli-
minatório, considerando-se para o efeito nota igual ou inferior a 9,5
valores.

8 � A realização das provas terá lugar em data e local a indicar
oportunamente aos candidatos.

9 � Na classificação final a quantificação dos parâmetros será fei-
ta numa escala de 0 a 20 valores e será obtida através da seguinte
fórmula:

PPC + EPS
CF = �����

2

em que:

 CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos; e
EPS = entrevista provissional de selecção.

Para o efeito serão adoptados os seguintes critérios e métodos de
selecção, cada um deles classificados de 0 a 20 valores.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação dos diversos méto-
dos de selecção, o respectivo sistema de classificação final e a respec-
tiva fórmula classificativa, constarão de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos que as solicitem
na secção de recursos humanos.

11 � Prova prática de conhecimentos, que terá a duração de duas
horas, ser pontuada de 0 a 20 valores, consiste na realização de tare-
fas inerentes a conteúdo funcional da respectiva categoria, enunciado
no n.º 2 supra.

12 � Entrevista profissional de selecção, que visa avaliar numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, ponderando-se os factores de
apreciação de acordo com a seguinte fórmula:

SC + MI + EFV
EPS = �������

3

em que:

SC � sentido crítico;
MI � motivação e interesse;
EFV � expressão e fluência verbal.

13 � O exame médico de selecção será avaliado através da men-
ção qualitativa apto ou não apto, sendo considerados eliminados os
candidatos que obtenham a menção não apto.

14 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido à presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Rua de
Santa Luzia, 18, 9500 Ponta Delgada, sendo entregues pessoalmente
ou pelo correio com aviso de recepção, contando neste caso a data
do registo, deles devendo constar os seguintes elementos � nome
completo, número de contribuinte, filiação, naturalidade, data de nas-
cimento, estado civil, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço que o emitiu, profissão, residência e código postal e, ainda, que
reúnem os demais requisitos gerais e especiais exigidos, conforme
requerimento de modelo tipo a fornecer por esta câmara municipal.

É dispensada a apresentação dos restantes elementos comprovati-
vos dos dados referidos no requerimento desde que os candidatos
reunam, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção em que se encontram relativamente a cada uma das alíneas a),
b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Os requerimentos devem ser instruídos, sob pena de exclu-
são, na falta destes, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, de documento autenticado ou foto-
cópia das habilitações literárias, documento autêntico ou autenticado,
comprovando a posse de formação profissional ou experiência pro-
fissional adequada ao exercício da respectiva profissão de acordo com
o citado no n.º 5.2 supra.

16 � As falsas declarações prestadas serão punidas nos termos da lei.
17 � A publicação das listas de candidatos admitidos e excluídos e

de classificação final será feita nos termos do estipulado nos arti-
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gos 33.º, 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
consoante os casos.

18 � O local de trabalho é na área do concelho de Ponta Delgada.
O Júri é constituído por:

Presidente � Alberto Reis Bettencourt Leça, vereador com de-
legação de competências na gestão de pessoal.

Vogais efectivos � Eng.ª Sofia Neto Velho Cabral de Medeiros,
chefe de divisão de apoio técnico, que substituirá o presidente
nas suas faltas e Manuel Tavares Arruda, encarregado de pes-
soal operário qualificado.

Vogais suplentes � Eng.ª Isabel Maria Rabiais Juromito Silva,
chefe de divisão de infra-estruturas viárias e urbanas e Antó-
nio Gabriel Melo Medeiros, encarregado de pessoal operário
qualificado.

20 de Maio de 2003. � Por delegação da Presidente, o vereador,
Alberto Reis Bettencourt Leça. 1000224255

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que por despachos da pre-

sidente da câmara municipal, datados de 27 de Maio, 2 e 3 de Junho
do corrente ano, foram nomeados por urgente conveniência de servi-
ço e após procedimento concursivo, os seguintes candidatos, Marco
Aurélio Arruda Gonçalves, Ruben Miguel Câmara Faria, Pedro Miguel
Arruda Frazão, António Manuel viveiros Silva, Paulo Henrique de
Melo Fonseca, Gilberto Pereira de Medeiros e Dinis Manuel Pascoal
Pedro, na categoria profissional de motorista de pesados e com o
condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, António José Hi-
lário Sousa, com efeitos a partir de 27 de Maio de 2003 e ainda com
o motorista de ligeiros Duarte Travassos Maciel e com o motorista
de pesados António da Silva Soares, com efeitos a partir de 2 e 3 de
Junho de 2003, respectivamente.

12 de Junho de 2003. � Por delegação da Presidente, o Vereador,
Alberto Reis Bettencourt Leça. 1000228260

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a ad-

ministração pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades de entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

1 � Faz-se público que, autorizado por despacho do presidente da
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de 20 de Maio de 2003, e em
cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação deste aviso no Diário da República, concurso para
provimento de três lugares da categoria de técnico profissional prin-
cipal carreira desenhador (ref.ª 04/DGUA/SIG/03):

2 � Natureza do concurso � interno de acesso geral.
3 � Validade do concurso � caduca com o preenchimento das vagas

postas a concurso.
4 � Requisitos de admissão podem candidatar-se todos os funcio-

nários, independentemente do serviço ou organismo a que pertençam,
da respectiva carreira que, até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação de candidaturas, reunam cumulativamente os seguintes re-
quisitos:

4.1 � Requisitos gerais � os mencionados no artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

exercício da função e ter cumpridos as leis de vacinação
obrigatória.

4.2 � Requisitos especiais � possuir na categoria imediatamente
inferior, pelo menos, três anos de serviço classificados de Bom.

5 � Fundamentação legal � artigo 6.º n.º 1 alínea c) do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal por força do artigo 1.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro.

6 � Local de trabalho � área do Município da Póvoa de Varzim.
7 � Métodos de selecção avaliação curricular e entrevista profis-

sional de selecção. O ordenamento final dos candidatos será expressa
na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às centésimas, e
resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC + EPS)/2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular � serão considerados e ponderados, de acordo
com os n.os 2 e 3 do artigo 22.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 seguintes critérios, habilitação académica de base,
formação profissional, experiência profissional e classificação de ser-
viço.

Entrevista profissional de selecção � serão considerados os seguin-
tes critérios de apreciação � capacidade para resolução de problemas,
motivação e interesse pela função, conhecimentos profissionais, ca-
pacidade de iniciativa e grau de criatividade.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,50 valores.

8 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis
de avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente concurso,
bem como o sistema de classificação final e fórmula classificativa
constam da acta número um da reunião do júri, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � Apresentação das candidaturas as candidaturas devem ser for-
malizadas mediante requerimento, (que poderá ser elaborado no mo-
delo SRS/99-40/1), dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim, a enviar pelo correio com aviso de recepção e expedido
até ao termo do prazo fixado no n.º 1 deste aviso, sita à Praça do
Almada 4490-438 Póvoa de Varzim ou entregue na secção de gestão
documental. O modelo tipo de requerimento poderá ser obtido na
secção de gestão dos recursos humanos, na Rua Paulo Barreto, edifí-
cio 1, entrada 1, 1.º

9.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
9.1.1 � Identificação completa (nome, estado civil, profissão, fi-

liação, nacionalidade e naturalidade, data de nascimento, número e
data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu),
número de contribuinte fiscal, residência, código postal e telefone.

9.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, bem como nú-
mero, data e série do Diário da República em que o aviso foi publi-
cado.

9.2 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

9.2.1 � Fotocópia de documento comprovativo da posse das ha-
bilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

9.2.2 � Curriculum vitae a preencher no Modelo SRS/99-CV/2
(onde constem elementos sobre as habilitações académicas, formação
profissional e experiência profissional. Relativamente a estes dois últi-
mos factores, serão considerados as acções ocorridas desde o fim do
prazo de candidatura do último concurso do qual tenha resultado a ad-
missão ou promoção do candidato, e comprovativos das declarações.

O modelo de curriculum vitae pode ser obtido na secção de gestão
dos recursos humanos, na Rua Paulo Barreto, edifício 1, 1.º

9.2.3 � Declaração passada e autenticada pelo serviço público a
que se encontra vinculado, na qual conste a natureza do vinculo à
função pública, a categoria que possui e a respectiva antiguidade na
categoria e carreira.

9.2.4 � Fotocópia das classificações de serviço legalmente exigidas.
9.3 � Devem, ainda ser juntos documentos comprovativos das

declarações prestadas, nomeadamente, fotocópia de documento com-
provativo das acções de formação profissional, das datas de realiza-
ção e respectivas durações.

9.4 � É dispensada a apresentação dos documentos que compro-
vem os requisitos gerais constantes das alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 4.1 deste aviso, desde que os candidatos declarem no respectivo
requerimento, sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um desses requisitos.

10 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da Câma-
ra Municipal da Póvoa de Varzim são dispensados da apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos que constem do res-
pectivo processo individual.
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11 � A apresentação ou entrega de documentos falsos implica a
participação à entidade competente para procedimento disciplinar e
penal, bem como determina a exclusão ou o não provimento.

12 � Publicitação � a relação dos candidatos admitidos e a lista
de classificação final serão publicitadas, nos termos previstos nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Composição do júri:

Presidente � presidente da câmara, Dr. José Macedo Vieira;
Vogais efectivos � vereador, Arq.º Mário Jorge dos Santos Ro-

drigues e o Director do Departamento de Gestão Urbanística e
Ambiente, Eng.º Manuel Amável Pereira da Rocha;

Vogais suplentes � vice-presidente, Eng.º Aires Henrique do
Couto Pereira e o a técnica superior principal, Dr.ª Suzete
Maria da Silva Martins de Almeida.

O 1.º vogal suplente é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.

6 de Junho de 2003. � A Chefe da Divisão Administrativa, Tânia
Cristina Silva Oliveira Mota. 3000108723

Aviso

Reclassificação profissional

Faz-se público que por Despacho do Presidente n.º 01/SRS/RECL/
03, datado de 28 de Maio de 2003, foi reclassificado profissional-
mente o funcionário infra indicado, por se constatar a situação pre-
vista no artigo 2.º alínea e) do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro � Armando Jorge Ferreira Barbosa, na categoria de auxili-
ar de serviços gerais, para a categoria de operário qualificado canali-
zador, escalão 1, indicie 139, a que corresponde a remuneração men-
sal ilíquida de € 431,36.

O funcionário objecto de reclassificação deverá assinar o termo de
aceitação 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).

11 de Junho 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara, o
Chefe da Secção de Gestão de Recursos Humanos, José Manuel Go-
mes Soares Pessoa. 3000108591

Aviso

Nomeação

Por Despacho do Presidente n.º 15/SRS/NOM/INT/03, datado de 6
de Junho, foi nomeada definitivamente � Maria Alice Faria da Silva
Ferreira, técnica de informática do grau 3, carreira de técnico de in-
formática.

A candidata assinará o termo de aceitação da nomeação no prazo
de 20 dias contados a partir da publicação do presente aviso no Diá-
rio 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).

11 de Junho de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Chefe da Secção de Gestão de Recursos Humanos, José Manuel Gomes
Soares Pessoa. 3000108594

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Anúncio

Concurso externo geral de admissão a estágio para in-
gresso na carreira técnica superior de um técnico su-
perior de contabilidade.

1 � Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho do
presidente desta câmara municipal, datado de 26 de Maio de 2003,
está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, con-
curso externo de ingresso para admissão de um estagiário para ingres-
so na carreira técnica superior, área da contabilidade, um lugar, do
quadro de pessoal desta câmara municipal.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei 427/89 de

7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89 de 16 de Outubro e ainda
o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

3 � O concurso é apenas válido para o lugar posto a concurso e
cessa com o preenchimento do mesmo.

4 � Funções a desempenhar � as prevista no despacho da SEA-
LOT n.º 18 117/99, publicado no Diário da República, 2.ª série de
18 de Setembro.

5 � As funções do cargo a prover serão desempenhadas na secção
de contabilidade da Câmara Municipal do Sabugal e ao lugar a con-
curso cabe o vencimento de 962,02 euros correspondente ao índice
310 da escala indiciária do regime geral da função pública.

6 � Requisitos de admissão:

a) Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

b) Especiais � os previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98-A, de 18 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro (licenciatura na área de contabilidade).

7 � Para efeitos de candidatura os interessados apresentarão, até
final do prazo do concurso, requerimento, que poderá ser entregue
pessoalmente ou enviado por correio, registado com aviso de recep-
ção, endereçado à secção de recursos humanos da Câmara Municipal
do Sabugal, (com indicação expressa do presente concurso) Praça da
República, 6324-007 Sabugal.

8.1 � Do requerimento referido no n.º 7 devem constar os seguin-
tes elementos:

a) Nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimento,
número, data e serviço emissor do bilhete de identidade,
número fiscal de contribuinte, residência e código postal;

b) Declaração sob compromisso de honra, quanto à situação em
que se encontra relativamente às condições de admissão e
provimento referidos no n.º 6 deste, aviso;

c) Quaisquer situações que repute susceptíveis de influírem o
mérito da candidatura.

8.2 � O requerimento de admissão a concurso deve ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

Curriculum vitae, assinado e actualizado;
Certificado de habilitações;
Fotocópia do bilhete de identidade, actualizado;
Documento comprovativo dos elementos referidos no requeri-

mento de admissão como relevantes para apreciação do seu
mérito.

9 � Métodos de selecção aplicáveis:

1) Avaliação curricular;
2) Prova escrita de conhecimento específicos, de natureza te-

órica e/ou prática, que constará das seguintes partes e terá a
duração de 1 hora e 30 minutos:

a) Primeira parte, no valor de 4 pontos, que versará sobre
o Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Dis-
ciplinar dos Funcionários da Administração Pública);

b) Segunda parte, no valor de 16 pontos que versará sobre
temas relacionados com as finanças locais e contabilida-
de autárquica, nomeadamente sobre:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro
(competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias);

Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Lo-
cais) com as novas redacções conferidas pelas �
Lei n.º 87-B/98 de 31 de Dezembro, Lei n.º 3-8/
00, de 4 de Abril, Lei n.º 15/01, de 5 de Junho, Lei
n.º 94/01, de 20 de Agosto e Lei Orgânica n.º 2/
02, de 28 de Agosto;

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) com
as novas redacções conferidas por � Lei n.º 162/
99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/00, de
2 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 84-A/02, de 5 de
Abril.

3) Entrevista profissional de selecção.
A falta de comparência a qualquer uma das provas é motivo
de exclusão.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação para este concurso
constam da acta da reunião do júri, que será facultada aos candidatos
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que a solicitarem, conforme disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, sendo o sistema de ava-
liação final cotado de 0 a 20 valores e resultante da aplicação da
seguinte fórmula:

AC + PCE + E
CF = ������

3

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PCE = prova de conhecimentos específicos.
E = entrevista.

11 � Para esclarecimentos de quaisquer duvidas poderão os candi-
datos dirigir-se à secção de recursos humanos da Câmara Municipal de
Sabugal, pessoalmente, através dos telefones: 271751040 e 271751044
ou ainda pelo fax: 271753408.

12 � O júri terá a seguinte composição � vereador, António dos
Santos Robalo, que presidirá, a chefe da divisão administrativa, Maria
da Conceição Pereira Ruas que substitui o presidente do júri na sua
falta ou impedimento e a técnica superior de 1.ª classe Estela
d�Ascensão Alves Fogeiro. Vogais suplentes a técnica superior princi-
pal de gestão e administração pública, Maria Teresa Nunes Martins
Teixeira Marques e a técnica superior principal, Eng.ª Ana Paula
Almeida Aguiar Ferreira.

13 � A publicação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

14 � Os candidatos a excluir serão notificados nos termos do ar-
tigo 34.º do decreto-lei acima referido.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a administração pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na promoção profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

16 � Do estágio (regulado pelo Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, conciliado com o Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro).

16.1 � O júri de estágio terá a mesma composição do júri definido
para a selecção.

16.2 � Duração do estágio � um ano, automaticamente prorro-
gado até à data da posse na categoria de ingresso, caso o estagiário
seja aprovado com média não inferior a 14 valores, sendo nesse caso
provido definitivamente no lugar de técnico superior de contabilidade
de 2.ª classe.

16.3 � Classificação final de estágio � resultará da média aritmé-
tica obtida em função da classificação de serviço e da classificação
atribuída ao relatório final a apresentar pelo estagiário, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores.

16.4 � Regime de estágio � nos termos da alínea d) do n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, conjugado com
o disposto no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, sendo a
frequência do estágio feita em regime de contrato além quadro, nos
casos dos indivíduos não vinculados à função pública e em regime de
comissão de serviço nos restantes casos.

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado. 3000108647

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de encarregado de movimento chefe de tráfego

1 � Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho do
presidente desta câmara municipal, datado de 26 de Maio de 2003,
está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, con-
curso interno de acesso geral, nos termos do disposto na alínea a) do
n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, para provimento de um lugar de encarregado de movimento chefe
de tráfego, do quadro de pessoal desta câmara municipal.

2 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
seguintes diplomas, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho e Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro.

3 � O concurso é apenas válido para a vaga posta a concurso e
cessa com o preenchimento da mesma.

4 � As funções do cargo a prover são as previstas no anexo ao
Decreto-Lei n.º 102/2002, de 12 de Abril e serão desempenhadas nos
edifícios municipais onde funcionam as oficinas e o armazém caben-
do ao lugar a concurso o vencimento de 884,44 euros correspondente
ao escalão 1, índice 285 da escala indiciaria das carreiras do regime
geral da função pública.

5 � Ao presente concurso podem concorrer indivíduos que, até ao
fim do prazo para apresentação de candidaturas, reunam os requisitos
exigidos nos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho.

6 � Para efeitos de candidatura os interessados apresentaram até
ao fim do prazo do concurso requerimento, que poderá ser fornecido
por esta câmara, entregue pessoalmente ou enviado por correio, re-
gistado com aviso de recepção, endereçado à secção de recursos hu-
manos da Câmara Municipal do Sabugal, (com indicação expressa do
presente concurso) Praça da República 6324-007 Sabugal.

7.1 � Do requerimento referido no n.º 6 devem constar os seguin-
tes elementos:

a) Nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimento,
número, data e serviço emissor do bilhete de identidade,
número fiscal de contribuinte, residência e código postal;

b) Declaração sob compromisso de honra, quanto à situação em
que se encontra relativamente às condições de admissão e
provimento referidos no n.º 5 deste aviso;

c) Quaisquer situações que repute susceptíveis de influírem o
mérito da candidatura.

7.2 � O requerimento de admissão a concurso deve ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
b) Documento comprovativo da situação profissional e da clas-

sificação de serviço.

8 � Métodos de selecção aplicáveis:

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

9 � Os critérios de apreciação e ponderação para este concurso
constam da acta da reunião do júri, que será facultada aos candidatos
caso a requeiram, conforme disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.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, sendo o sistema
de avaliação final cotado de 0 a 20 valores e resultante da aplicação
da seguinte fórmula:

AC + E
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
E = entrevista.

10 � Para esclarecimentos de quaisquer duvidas poderão os candi-
datos dirigir-se ao Serviço de Pessoal da Câmara Municipal do Sabu-
gal, quer pessoalmente quer através dos telefones: 271751040 e
271751044 ou pelo fax: 271753408.

11 � O júri terá a seguinte composição � vice-presidente da câ-
mara, Manuel Rito Alves, que presidirá, director do departamento
técnico, Eng.º Afonso Pina Tavares, que substituirá o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos e a técnica superior principal, Eng.ª
Ana Paula Almeida Aguiar Ferreira. Como suplentes os técnicos su-
periores, Eng.º José Joaquim Vaz Correia e a Arquitecta Silvia João
Gaião Lopes.

12 � A publicação da lista de candidatos admitidos e excluídos será
feita de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a administração pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na promoção profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado. 3000108648
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CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho signatário,
de 16 de Junho de 2003, se procedeu à nomeação, no lugar de enge-
nheiro mecânico de 2.ª classe, da candidata, Maria João dos Santos
Maia Lopes, aprovada em estágio e cujo aviso foi publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 189, de 27 de Agosto de 2001.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos 20
dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

16 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, pelouro de
recursos humanos, Manuel José Cardoso Alves Pereira.

3000108861

Aviso

Em conformidade com a alínea b), do n.º 1, do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se faz público que foi contratada em regime de contrato
administrativo de provimento a estagiária na carreira Técnica Supe-
rior, Maria Antonieta Ferreira de Bessa, com funções equivalentes às
de técnico superior, índice 315, celebrado pelo período de um ano,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, cujo estágio teve início em 16 de Junho
de 2003, por urgente conveniência de serviço.

18 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel José
Cardoso Alves Pereira. 3000108856

Aviso

Em conformidade com a alínea b), do n.º 1, do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se faz público que foi contratada em regime de contrato
administrativo de provimento a estagiária na carreira técnica supe-
rior, Marta Susana Pacheco Franco, com funções equivalentes às de
técnico superior, índice 315, celebrado pelo período de um ano, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, cujo estágio teve início em 18/06/03, por
urgente conveniência de serviço.

18 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, pelouro de
recursos humanos, Manuel José Cardoso Alves Pereira.

3000108859

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho signatário,
de 24 de Junho de 2003, se procedeu à nomeação, no lugar de técnico
de 2.ª classe, da candidata, Carina e Castro de Sousa, aprovada em
estágio e cujo aviso foi publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 225, de 27 de Setembro de 2001.

A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos 20
dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Amadeu José
Silva Penim. 3000108858

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 138/2003/DRH

Para os efeitos previstos no artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que, autorizado
por despacho do senhor vice presidente da Câmara Municipal de
Sesimbra de 17 de Fevereiro de 2003 e por despacho do presidente da
Câmara Municipal de Setúbal de 29 de Março de 2003, Maria Regina
da Conceição Pires Cameira, engenheira técnica especialista da car-
reira de engenheiro técnico civil, foi nomeada, por transferência, para
idêntico lugar vago existente no quadro de pessoal deste município,

nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 25.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e 3.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2003.

A presente nomeação por transferência não prejudica a nomeação
em comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano,
mediante o procedimento de reclassificação profissional para a cate-
goria de técnico superior de 1.ª classe da carreira de engenheiro civil.
Isento de visto do Tribunal de Contas.

13 de Maio de 2003. � O Vereador, com competência delegada
na área de gestão e direcção dos Recursos Humanos afectos aos ser-
viços do município, Manuel Joaquim Pisco Lopes. 3000108864

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

Concurso interno geral para provimento de uma vaga
de operário qualificado principal (serralheiro civil)

António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Munici-
pal de Torres Novas:

Faz público que, de conformidade com o seu despacho datado de
22 de Maio de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno geral para provimento de uma vaga de operário
qualificado principal (serralheiro civil).

1 � O concurso é valido para a vaga posta a concurso.
2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-

lho aplicado á administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 16 de Junho, Decreto-Lei
n.º 353-A/89 de 16 Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei n° 44/99 de 11 de
Junho, aplicado á administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 Dezembro.

3 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho da SEALOT
n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 27 de Ja-
neiro.

4 � O local de trabalho será nas oficinas da Câmara Municipal de
Torres Novas.

5 � Remuneração � a que resultar da aplicação do artigo 17.º
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com a redacção intro-
duzida pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, 18 de Dezembro.

6 � São requisitos gerais de admissão ao concurso os constantes
dos artigos 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, aplicado
á administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 Junho.

7 � São requisitos especiais de admissão estar nas condições pre-
vistas no n.º 1 artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 De-
zembro com a alteração introduzida pela Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, aplicado á administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 Dezembro.

8 � O método de selecção dos candidatos será feita através de prova
de avaliação curricular.

Em que:

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.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
constam da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Torres Novas, Rua General António César de Vasconcelos
Correia, 2350-421 Torres Novas ou entregues pessoalmente na divi-
são de recursos humanos, secção recrutamento selecção e formação
desta câmara ou enviadas pelo correio, dele devendo constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa;
b) Categoria a que se candidata referindo a data e publicação do

respectivo aviso no Diário da República;
c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influenciar na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal, as quais só serão conside-
radas se devidamente comprovadas.
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9.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão de-
verão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados

no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado á administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 Junho, os quais são dispensados desde que os candida-
tos declarem no respectivo requerimento, sob compromisso
de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos enun-
ciados;

c) Declaração, emitida pelo serviço de origem, da qual cons-
tem, a natureza do vínculo, a antiguidade na actual catego-
ria, na carreira e na função pública, a classificação de servi-
ço atribuída ao candidato no período mínimo exigível e ainda
a especificação da natureza das tarefas que executa e res-
ponsabilidades cometidas nos últimos três anos;

d) Os documentos comprovativos dos factos referidos na
alínea c) do n.º 9.

9.2 � Os funcionários da Câmara Municipal de Torres Novas são
dispensados da apresentação da documentação que se encontra nos
respectivos processos individuais.

9.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � As listas dos candidatos 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 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Mário Folgado Mota, vereador a tempo inteiro;
Vogais efectivos � António José Mendes Faria, chefe divisão de

vias municipais, António Ferreira Ruivo, chefe divisão de edi-
fícios municipais;

Vogais suplentes � José Manuel Blazer Rodrigues, chefe divisão
dos serviços urbanos, Agostinho Neves Anastácio, encarregado.

O primeiro vogal efectivo substitui o Presidente nas suas faltas e
impedimentos.

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

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000228308

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do presi-

dente desta câmara municipal, datado de 11 de Junho do corrente ano,
procedeu-se à reclassificação profissional, nos termos da alínea e) do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, do seguinte
funcionário:

Nome Categoria Escalão/ Categoria após Escalão/
ìndice a reclassificação ìndice

Sandra Isabel Auxiliar admi- 1/125 Assistente admi- 1/195
Antunes Soa- nistrativo. nistrativo.
res.

O funcionário reclassificado será provido em regime de comissão
de serviço extraordinária pelo período de seis meses, de acordo com
a alínea b) n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, produzindo efeitos a partir da data da publicação deste aviso
no Diário da República.

Isento do visto do Tribunal de Contas

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000228310

Aviso
António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Munici-

pal de Torres Novas:

Faz saber que, de conformidade com o seu despacho datado de 25
de Junho do corrente ano, e na sequência de concurso externo de

ingresso, aberto através do aviso publicitado no Diário da República,
3.ª série, n.º 239, de 15 de Outubro de 2001, e após conclusão de
estágio, foi nomeado definitivamente com a categoria de técnica de
2.ª classe (produção agrária), Elsa Maria Moreira Marques.

O nomeado deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a
contar da data publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento do visto do Tribunal de Contas.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000228332

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Torna-se público que por meu despacho de 24 de Junho do corren-
te ano, nomeei para a categoria de operário chefia encarregado geral,
uma vaga, o candidato classificado, Adelino Tavares de Almeida, o
qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República.

A nomeação em causa não se encontra sujeita à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, atendendo ao disposto do 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.

24 de Junho de 2003. � O Vereador com competências delegadas,
António Alberto Almeida de Matos Gomes. 3000108663

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico profissional de higiene e segurança no
trabalho de 2.ª classe.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por despacho de
8 de Fevereiro de 2003, autorizei a abertura de concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar de técnico profissional de hi-
giene e segurança no trabalho de 2.ª classe, do quadro de pessoal téc-
nico profissional desta câmara, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho e do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 � O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

3 � O concurso é válido exclusivamente para o lugar posto a con-
curso.

4 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � vice-presidente eng.º técnico, Expedito Manuel de
Carvalho Moreira;

Vogais efectivos � Dr.ª Eunice Ariana Coelho das Neves, ad-
junta do presidente da câmara, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos; Dr.ª Elsa Benvinda Silva Couti-
nho Brás, técnica superior de psicologia de 2.ª classe.

Vogais suplentes � Dr. Rui Pedro Gomes Martins, técnico supe-
rior de administração pública de 2.ª classe; Dr. Hilário Júlio
Moreira Jorge Coelho, técnico superior administrativo de 1.ª
classe.

5 � Conteúdo funcional � as funções a exercer pelo candidato são
as descritas no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de
Junho.

6 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

6.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão os re-
feridos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, nomeadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir curso técnico-profissional;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.
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6.2 � Requisitos especiais � adequado curso tecnológico, curso das
escolas profissionais, curso das escolas especializadas de ensino artís-
tico, curso que confira certificado de qualificação profissional de ní-
vel III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho da União
Europeia, de 16 de Julho de 1985, ou curso equiparado, todos na área
de higiene e segurança no trabalho.

7 � Formalização de candidatura � as candidaturas devem ser for-
malizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Valongo, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas
pelo correio, com aviso de recepção, até ao prazo fixado para apre-
sentação de candidaturas, para a Câmara Municipal de Valongo, Ave-
nida 5 de Outubro, 160, 4440-503 Valongo.

7.1 � Dos requerimentos deverão constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, número de con-
tribuinte, naturalidade, nacionalidade, filiação, data de nasci-
mento, número e data do bilhete de identidade e respectivo
arquivo de identificação, residência, código postal e número
de telefone);

b) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

7.2 � Juntamente com os requerimentos de admissão, os candida-
tos deverão apresentar fotocópias dos documentos comprovativos dos
requisitos gerais referidos no n.º 6.1, os quais poderão ser dispensados
para admissão ao concurso com excepção do certificado de habilita-
ções se o candidato declarar no próprio documento, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contra relativamente a cada um dos requisitos gerais de admissão e
curriculum vitae.

7.3 � É obrigatória a junção de fotocópias do certificado de habi-
litações.

7.4 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Métodos de selecção a utilizar no presente concurso são os

seguintes:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

Para efeitos de classificação final dos candidatos o júri adoptará a
seguinte fórmula:

12PEC + 8EPS
CF = �������

20

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = exame psicológico de selecção.

A prova escrita de conhecimentos (PEC) incidirá sobre matérias
incluídas no curriculum académico e o desempenho de funções na área
de higiene e segurança no trabalho nas autarquias locais, tendo como
suporte a seguinte legislação:

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/

91, de 15 de Novembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 109/2000, de 30 de Junho;
Decreto-Lei n.º 110/2000, de 30 de Junho;
Organização dos serviços municipais.

O exame psicológico de selecção (EPS) avaliará o perfil de apti-
dões e de personalidade dos candidatos. Este exame será avaliado numa
escala de 0 a 20 valores e só será efectuado aos 15 primeiros candi-
datos classificados na prova escrita, que obtenham classificação supe-
rior a 9,5 valores.

Os candidatos serão agrupados de acordo com a classificação obti-
da, em quatro itens:

Favorável preferencialmente � 18 a 20 valores;
Bastante favorável � 15 a 17 valores;
Favorável � 10 a 14 valores;
Não favorável � até 9 valores.

A classificação final será estabelecida na escala de 0 a 20 valores.
O sistema de classificação constará das actas da reunião do júri do

concurso e serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

9 � Local de trabalho área do Município de Valongo, em regime
de 35 horas semanais.

10 � Remuneração a remuneração será a correspondente ao índi-
ce 192 da escala salarial de regime geral da função pública (euros
595,83), acrescida dos demais subsídios e abonos atribuídos aos funcio-
nários e agentes da administração local.

11 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, de 31 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 17 de
Outubro e Código de Procedimento Administrativo.

12 � A relação dos candidatos ao concurso e a lista de classifica-
ção final, serão afixadas nas instalações dos serviços municipais, na
Avenida 5 de Outubro, 160, em Valongo e terão o procedimento
previsto nos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a ad-
ministração pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3
de Fevereiro, em conjugação com o n.º 3 do artigo 3.º, o candidato
com deficiência, com um grau de incapacidade ou deficiência igual ou
superior a 60% tem preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando Ho-
rácio Moreira Pereira de Melo. 3000108583

CÂMARA MUNICIPAL DA VIDIGUEIRA

Aviso
Concurso interno geral de acesso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da câmara datado de 12 de Março de 2003, se encontra aber-
to, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral
para as seguintes categorias:

Concurso A � um lugar de técnico profissional principal, ani-
mação cultural;

Concurso B � três lugares de assistente administrativo Especia-
lista;

Concurso C � um lugar de assistente administrativo principal.

1 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para as
vagas postas a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável aos concursos � Decreto-Lei n.º 204/96,
de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Requisitos especiais � possuir os requisitos constantes da
alínea c), do artigo 6.º, alínea a), do artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Ja-
neiro de 1989, e o constante de Despacho n.º 1/90, do SEALOT,
publicado no Diário da República, 2.ª série de 27 de Janeiro de 1990.

5 � Local de trabalho o trabalho será prestado na área do municí-
pio de Vidigueira.

6 � A remuneração é atribuída de acordo com o disposto no De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, conjugado com o Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas, mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Vidigueira:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e res-
pectivo serviço emissor), residência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao aviso em

que foi publicado.

8 � A lista dos candidatos ao concurso e a lista de classificação
final serão afixadas no edifício dos Paços do Município da Vidigueira.
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9 � Os métodos de selecção a utilizar no concurso são:

Concurso A

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos para o exercício das funções, sendo considerados e
ponderados os seguintes factores:

1) Habilitações académicas;
2) Formação profissional relacionada com a área funcional do

lugar posto a concurso;
3) Experiência profissional;
4) Classificação de serviço;

A avaliação curricular será determinada através da seguinte fórmula:

AC = HA + FP + EP + CS
sendo:

HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

Habilitações académicas � onde se pondera a titularidade de grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida, em que:

Habilitação mínima exigida = 12 valores;
Por cada grau académico superior = 12 + 2 valores.

Formação profissional, serão avaliadas as acções de formação e
aperfeiçoamento relacionadas com a área funcional do lugar posto a
concurso, em que:

Ausência de acções de formação = 10 valores;
Por cada período de formação <= 21 horas = 10 + 1 valor;
Por cada período de formação > 21 horas = 10 + 2 valores.

Experiência profissional onde será avaliado o desempenho efecti-
vo de funções na área de actividade para o qual o concurso é aberto,
bem como outras capacitações adequadas, com avaliação da sua natu-
reza e duração:

Sem experiência � 10 valores;
(0 a 3 anos) � 12 valores;
(3 a 6 anos) � 14 valores;
(6 a 9 anos) � 16 valores;
(9 a 12 anos) � 18 valores;
(12 a 36 anos) � 20 valores.

Classificação de serviço:

Três menções de Muito Bom � 20 valores;
Duas menções de Muito Bom e uma de Bom � 18 valores;
Uma menção de Muito Bom e duas de Bom � 16 valores;
Três menções de Bom � 14 valores.

Concurso B e C:

a) Prova escrita de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

A prova escrita de conhecimentos, terá a duração de duas horas,
com uma tolerância de 30 minutos, versará sobre a seguinte legislação:

Constituição da República Portuguesa;
Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a primeira altera-

ção pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações dadas pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo De-

creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 204/99, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho;
Estrutura orgânica da Câmara Municipal da Vidigueira.

Concurso A, B e C:

b) Entrevista profissional de selecção � o sistema de classifi-
cação da entrevista profissional de selecção obedecerá aos
seguintes critérios, relativamente à opinião formada pelo júri
que determina e avalia, numa relação interpessoal e de for-
ma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pes-
soais dos candidatos tendo em conta os seguintes factores:

1) Motivação para o desempenho do cargo:

Grande motivação e excelente atitude, 16 a 20 valores;
Evidência boa motivação, 13 a 16 valores;
Revela suficiente motivação, 10 a 13 valores;
A motivação demonstrada é insuficiente, 0 a 10 valores.

2) Conhecimento do conteúdo funcional:

Evidência possuir excelentes conhecimentos, 16 a 20
valores;

Demonstra possuir bons conhecimentos, 13 a 16 valores;
Revela possuir alguns conhecimentos, 10 a 13 valores;
Demonstra não possuir conhecimentos, 0 a 10 valores.

3) Qualificação profissional para o desempenho do cargo
a que se candidata:

Demonstra possuir excelente qualificação, 16 a 20 va-
lores;

Evidência boa qualificação, 13 a 16 valores;
Demonstra suficiente qualificação, 10 a 13 valores;
Revela insuficiente qualificação, 0 a 10 valores.

4) Capacidade de iniciativa:

Evidência excelente capacidade. 16 a 20 valores;
Demonstra boa capacidade. 13 a 16 valores;
Revela pouca capacidade. 10 a 13 valores;
Sem capacidade de iniciativa. 0 a 10 valores.

A entrevista profissional de selecção será classificada de 0 a 20
valores, sendo cada factor avaliado da forma atrás descrita.

A classificação final dos candidatos será expressa de 0 a 20 valores
e efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

Concurso A: Concurso B e C:

AC + EP PEC + EP
CF = ���� CF = ����

2 2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EP = entrevista profissional;
PEC = prova escrita de conhecimentos.

Será dado conhecimento aos candidatos da data e hora da realiza-
ção das provas.

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

11 � O júri terá a seguinte composição:

Concurso A:

Presidente � Dr. João Manuel Tasquinha Covas, vereador
em regime de permanência;

Vogais efectivos � Dr.ª Maria Luísa Vargas Costa, na qua-
lidade de chefe de divisão em regime de substituição, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e
Dr.ª Rosa Manuela Morais Trole Galante, técnica supe-
rior de 2.ª classe;

Vogais suplentes � Dr.ª Lídia Maria Efigénio Pinto Goes
Mestre, técnica superior de 2.ª classe e Dr.ª Maria Filo-
mena Raposo de Oliveira Cruz, técnica de 2.ª classe.

Concurso B:

Presidente � Dr. José Caldas Rodrigues, chefe da divisão
administrativa e financeira;

Vogais efectivos � Maria dos Anjos Martins Antunes Ani-
ceto, chefe de secção de contabilidade e aprovisionamento,
em regime de substituição, e Evelina da Graça Janeiro
Lino, chefe da secção administrativa, em regime de subs-
tituição;

Vogais suplentes � Francisco José Vermelhudo, chefe da
secção de serviços gerais, em regime de substituição, e
Francisca Perpétua Prego Alvorado, chefe da secção de
pessoal, em regime de substituição.
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Concurso C:

Presidente � Dr. José Caldas Rodrigues, chefe da divisão
administrativa e financeira;

Vogais efectivos � Maria dos Anjos Martins Antunes Ani-
ceto, chefe de secção de contabilidade e aprovisionamento,
em regime de substituição, e Francisco José Vermelhudo,
chefe de secção de serviços gerais, em regime de substi-
tuição;

Vogais suplentes � Eng.º Arnaldo Filipe Baptista Martinho,
Chefe de Divisão em regime de substituição, e Evelina da
Graça Janeiro Lino, chefe de secção administrativa, em
regime de substituição.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a ad-
ministração pública, enquanto entidade empregadora promove acti-
vamente um política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

26 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, António Rodri-
gues Mendonça. 3000106997

CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

Aviso
Para os devidos efeitos se toma público que, por meu despacho

datado de 18 de Janeiro de 2003, renovei a comissão de serviço, nos
termos do artigo 18.º, da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, da técnica
superior de 1.ª classe Dr.ª Maria Isilda Martins Domingues, como chefe
de divisão municipal da divisão administrativa, com início a 29 de
Maio de 2003.

18 de Junho de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000228307

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE PAIVA

Aviso
Alteração do júri dos concursos externos de ingresso para

provimento de um lugar da carreira de auxiliar adminis-
trativo, um lugar da carreira de telefonista, três lugares
da carreira de auxiliar de serviços gerais e um lugar da
carreira de fiel de armazém, do grupo de pessoal auxi-
liar, do quadro de pessoal.

Engenheiro Carlos Fernando Diogo Pires, presidente da câmara muni-
cipal supra:

Torno público, ao abrigo do artigo 12.º, n.º 6, do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, extensível à administração local por força
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que, por meu
despacho de 24 de Junho do ano em curso, no uso da competência
prevista no artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi alterado o júri comum dos concursos em epígrafe, cujo
aviso de abertura foi publicado a páginas 11 145 a 11 147 da 3.ª série
do Diário da República, n.º 122, de 27 de Maio do ano em curso,
passando a ter a seguinte constituição e composição � presidente �
Prof. José Luís Pereira Coutinho, vice-presidente da câmara munici-
pal; vogais efectivos: Dr. José Manuel Amado Magalhães, chefe da
divisão de administração e finanças, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e Prof. João José Neves de Almeida,
vereador a tempo inteiro; vogais suplentes: Dr.ª Armanda Ramos
Guedes, vereadora, e Dr. António Miguel Amado Magalhães, técnico
superior de gestão de 2.ª classe.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Fernando
Diogo Pires. 3000108634

Aviso
Concursos externos de ingresso para provimento de dois

lugares da categoria de técnico superior de 2.ª classe
de educação física, um lugar da categoria de técnico
profissional de 2.ª classe de manutenção e dois luga-
res da categoria de operário jardineiro, do quadro de
pessoal.

Engenheiro Carlos Fernando Diogo Pires, presidente da câmara mu-
nicipal supra:

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º, conjugado com os n.os 1 a
3 do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º

do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, por meu despacho de 6
de Junho do ano em curso, no uso da competência prevista no ar-
tigo 68.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, faço
público que, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação
do presente aviso na 3.ª série do Diário da República, se encontram
abertos os concursos externos de ingresso abaixo indicados para pro-
vimento dos lugares vagos das carreiras também abaixo indicadas, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva publi-
cado no Apêndice n.º 155/2002 ao Diário da República, 2.ª série,
n.º 282, de 6 de Dezembro de 2002:

Concurso 1 � dois lugares de técnico superior de Educação Físi-
ca, estagiário, do grupo de pessoal técnico superior;

Concurso 2 � um lugar da categoria de técnico profissional de
2.ª classe de manutenção, do grupo de pessoal técnico profis-
sional;

Concurso 3 � dois lugares da categoria de operário jardineiro,
do grupo de pessoal operário qualificado.

2 � Prazo de validade os concursos são válidos para o preenchi-
mento dos lugares para os quais são abertos e terminam com o res-
pectivo provimento.

3 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Ju-
lho; Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho; Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 409/91, de 17
de Outubro; 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 De-
zembro e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Local e condições de trabalho, funções e remuneração:
4.1 � O local de trabalho situa-se na circunscrição do Município

de Vila Nova de Paiva.
4.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-

camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da admi-
nistração pública.

4.3 � As funções a desempenhar são as correspondentes aos res-
pectivos conteúdos funcionais, como segue:

a) Técnico superior de educação física conteúdo funcional ca-
racterizado genericamente no mapa I anexo ao Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho;

b) Técnico profissional de manutenção conteúdo funcional
definido no Despacho n.º 24/SEALOT/96, publicado na 2.ª
série do Diário da República n.º 56, de 6 de Março de 1996;

c) Operário jardineiro conteúdo funcional definido no Despa-
cho n.º 38/SEALOT/88, publicado na 2.ª série do Diário da
República n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4.4 � Os vencimentos são os resultantes da aplicação das tabelas
anexas ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que tornou
extensível à administração local o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, com as alterações indiciárias que lhe foram introduzi-
das� categoria de estagiário da carreira técnica superior de educação
física, índice 315 (€ 977,54), sendo o ingresso na categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe remunerado pelo escalão 1, índice 400
(€ 1241,32); categoria de técnico profissional de 2.ª classe de manu-
tenção, escalão 1, índice 195 (€ 605,14); categoria de operário jar-
dineiro, escalão 1, índice 139 (€ 431,36).

5 � Requisitos de admissão:
5.1 � Requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em

funções públicas: os constantes no artigo 29.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro:

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

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

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

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.
No caso de candidatos com deficiência;

g) Grau de incapacidade e tipo de deficiência.

5.2 � Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento):

a) Técnico superior de 2.ª classe � posse de licenciatura em
área de formação adequada ao conteúdo funcional do lugar a
prover (licenciatura em educação física), e aprovação em
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estágio com classificação não inferior a Bom (14 valores),
conforme alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

b) Técnico profissional de 2.ª classe � posse de adequado cur-
so tecnológico, curso das escolas profissionais, curso das
escolas especializadas do ensino artístico, curso que confira
certificado de qualificação profissional de nível III, definida
pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho da União Euro-
peia, de 16 de Julho de 1958, ou curso equiparado, adequado
ao conteúdo funcional do lugar a prover (técnico profissio-
nal de manutenção), conforme alínea d), do n.º 1, do ar-
tigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

c) Operário jardineiro � posse da escolaridade obrigatória e de
comprovada formação ou experiência profissional, adequa-
da ao exercício da respectiva profissão, de duração não infe-
rior a dois anos, conforme n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5.3 � A escolaridade obrigatória para os nascidos a partir de 1 de
Janeiro de 1967 corresponde ao 6.º ano de escolaridade ou equivalen-
te e, para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981, corresponde
a nove anos de escolaridade.

6 � Formalização das candidaturas:
6.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Paiva, em papel de formato A4, e ser entregues na divisão de admi-
nistração e finanças, sita nos Paços do Município, Campo da Restau-
ração, 3650-207 Vila Nova de Paiva, ou remetidos pelo correio, com
aviso de recepção, para a morada indicada, e expedidos até ao termo
do prazo fixado no ponto um do presente aviso.

6.2 � Do requerimento de admissão deverão constar:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, código postal, e número de telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data de publicação do presente aviso em Diário da Repú-
blica;

c) Quaisquer outros elementos que o candidato pretenda apre-
sentar para melhor apreciação do seu mérito e que só serão
tidos em consideração se devidamente comprovados.

6.3 � O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
de admissão referidos nas alíneas a), b), d), e), f) e g) do
n.º 5.1 do presente aviso;

b) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal;

c) Certificado das habilitações literárias e ou profissionais, atra-
vés de documento autêntico, autenticado notarialmente ou
autenticado por outras entidades legalmente autorizadas ou
perante funcionário municipal;

d) Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado,
do qual deve constar a identificação pessoal, habilitações li-
terárias e ou profissionais, formação profissional e experi-
ência profissional, com indicação das funções com maior
interesse para o lugar a que se candidata, e quaisquer outros
elementos que o candidato entenda dever apresentar por
considerar relevantes para a apreciação do seu mérito, de-
vendo o currículo ser acompanhado de fotocópias (simples)
dos respectivos documentos comprovativos das declarações
prestadas.

6.4 � É dispensada nesta fase do concurso a apresentação dos
documentos indicados na alínea a) do n.º 6.3 do presente aviso, desde
que os candidatos declarem, no próprio requerimento, sob compro-
misso de honra e por alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um daqueles requisitos gerais de ad-
missão.

6.5 � As falsas declarações prestadas estão sujeitas a punição nos
termos da lei.

6.6 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descreveram, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar nos
concursos serão:

Concursos 1 e 2 � uma prova escrita de conhecimentos e ava-
liação curricular;

Concurso 3 � prestação de provas práticas e avaliação curricu-
lar.

7.1 � A prova escrita de conhecimentos, nos concursos 1 e 2, será
de natureza teórica e com carácter eliminatório, com duração máxi-
ma até 90 minutos, cotada de 0 a 20 valores, sendo excluídos os
candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se, como tal, e por arredondamento, as classificações inferio-
res a 9,5 valores, sendo composta por duas componentes:

a) Uma componente de conhecimentos gerais para avaliação
dos conhecimentos dos candidatos sobre os direitos e deve-
res do funcionalismo público e quadro das atribuições e com-
petências gerais das autarquias locais, incidindo sobre as se-
guintes matérias:

Regime de férias, faltas e licenças (Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, pelo artigo 42.º do Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio);

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da adminis-
tração pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Quadro das atribuições e competências das autarquias locais
(Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro).

b) Uma componente de conhecimentos específicos para avaliação
dos conhecimentos dos candidatos ao nível das habilitações exigidas
para ingresso nas respectivas carreiras, fazendo apelo aos conheci-
mentos adquiridos no âmbito escolar e ou académico.

7.2 � A prova prática do concurso 3 terá uma duração máxima de
três horas, sendo cotada na escala de 0 a 20 valores, tendo carácter
eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 10 valores, considerando-se, como tal, e por arredon-
damento, as classificações inferiores a 9,5 valores, envolvendo a pres-
tação de provas práticas no âmbito das seguintes áreas:

Técnicas de análise de solos;
Preparação de solo para sementeira de relvado;
Manutenção de jardins.

7.3 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos aprovados na prova escrita de conhecimentos ou na
prova prática, nas áreas para que os concursos são abertos, com base
na análise do respectivo currículo profissional, em que serão conside-
rados e ponderados os seguintes factores, com a aplicação da seguinte
fórmula:

AC = (HL + FP + 3 × EP) : 5
em que:

AC = classificação da avaliação curricular, expressa na escala de
0 a 20 valores;

HL = classificação da habilitação literária ou profissional, obtida
da seguinte forma:

Concurso 1:

Classificação final da licenciatura;
Habilitação literária superior completa � acrescem dois

pontos à classificação da respectiva licenciatura.

Concursos 2 e 3:

Posse da escolaridade obrigatória, 10 valores;
Posse do 9.º ano de escolaridade ou equivalente, 12 valo-

res;
Posse do 11.º ano de escolaridade ou equivalente, 14 va-

lores;
Posse do 12.º ano de escolaridade ou superior, 16 valores.

No concurso 2, a posse de curso de formação profissional
adequado ao lugar a prover, será classificada como equi-
valente ao 12.º ano de escolaridade.

No concurso 3, a posse de curso de formação adequado na
área para que é aberto o concurso determinará que a clas-
sificação deste item seja obtida pela média aritmética da
classificação do curso de formação e da classificação da
habilitação literária. Não existindo classificação do curso
de formação, a classificação neste item será então equi-
valente à classificação da habilitação literária detida pe-
los concorrentes, acrescida de dois pontos.

FP = classificação atribuída à formação profissional, resultante
da ponderação das acções de formação e aperfeiçoamento
profissional frequentadas pelos candidatos relacionadas com as
áreas funcionais dos lugares postos a concurso, frequentadas
nos últimos cinco anos, desde que devidamente comprovadas,
até um máximo de 20 valores, assim obtido, considerando um
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dia de formação como equivalente a sete horas, salvo indica-
ção em contrário:

Sem formação (ou não comprovada), 8 valores;
Até 35 horas, 10 valores.
Mais de 35 até 70 horas, 12 valores;
Mais de 70 até 105 horas, 14 valores;
Mais de 105 até 140 horas, 16 valores;
Mais de 140 até 175 horas, 18 valores;
Mais de 175 horas, 20 valores.

EP = classificação da experiência profissional, em que se ponde-
rará o desempenho efectivo de funções nas áreas das activida-
des a que se referem os concursos, desde que devidamente
comprovadas. A contagem do tempo de serviço será reporta-
da à data do termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas, e será valorada da seguinte forma � sem expe-
riência profissional será atribuída a classificação de 10 valo-
res, acrescendo um valor por cada semestre completo de ser-
viço até ao limite de 20 valores.

7.4 � A classificação final dos candidatos, em todos os concursos,
será expressa na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às
décimas, obtida pela aplicação da seguinte fórmula, sendo considera-
dos não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior
a 10 valores, considerando-se como tal, e por arredondamento, as
classificações inferiores a 9,5 valores:

CF = (3 × PC + 2 × AC)
em que:

CF = classificação final do candidato;
PC = classificação da prova escrita de conhecimentos (concur-

sos 1 e 2) ou da prova prática (concurso 3);
AC = classificação da avaliação curricular.

8 � Regime de estágio na carreira técnica superior de educação física:
8.1 � O estágio, com carácter probatório, tem a duração de um

ano, mediante a celebração de contrato administrativo de provimento
e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho.

8.2 � A avaliação do estágio far-se-á com base no relatório de
estágio a apresentar pelo estagiário e na classificação de serviços
proposta pelo respectivo orientador de estágio, a designar, sendo a
classificação final de estágio obtida através da média aritmética da
classificação do relatório de estágio e classificação de serviço, sendo
o júri do concurso também o júri do respectivo estágio.

9 � A publicação das listas de admissão e de classificação, será feita
nos termos e em conformidade com o disposto no artigo 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Constituição e composição do júri:

a) Concurso 1 a 2 � presidente � Prof. João José Neves de
Almeida, vereador a tempo inteiro da câmara municipal; vo-
gais efectivos � Dr. José Manuel Amado Magalhães, chefe
da divisão de administração e finanças que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos, e Prof. José Luís Perei-
ra Coutinho, vice-presidente da câmara; vogais suplente: Dr.ª
Armanda Ramos Guedes, vereadora e Dr. António Miguel
Amado Magalhães, técnico superior de gestão de 2.ª classe;

b) Concurso 3 � presidente � Prof. José Luís Pereira Couti-
nho, vice-presidente da câmara; vogais efectivos: Dr. José
Manuel Amado Magalhães; chefe da divisão de administração
e finanças, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos, e Manuel da Silva Loureiro, encarregado geral de
pessoal operário altamente qualificado e qualificado; vogais
suplentes: Prof. João José Neves de Almeida, vereador a tem-
po inteiro e Dr.ª Armanda Ramos Guedes, vereadora.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Fernando
Diogo Pires. 3000108644

CÂMARA MUNICIPAL VILA NOVA DE POIARES

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de motorista de pesados

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do Pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares de 25 de Junho
de 2003, foi nomeado para um lugar de motorista de pesados, do quadro

de pessoal deste município, o candidato � João Paulo Simões Gon-
çalves.

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

(Isento de visto do Tribunal de Contas).

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Jaime Carlos
Marta Soares. 3000108649

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Aviso
1 � Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,

de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despacho
datado de 23 de Junho de 2003, e no uso da competência que me
confere 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,
contados a partir do dia seguinte ao da publicação deste aviso na 3.ª
série do Diário da República, o concurso externo de ingresso para
provimento de um lugar de encarregado de parques desportivos e ou
recreativos, do grupo de pessoal auxiliar do quadro privativo de pes-
soal desta câmara municipal, regendo-se pela legislação mencionada,
Decretos-Lei n.os 247/87, de 17 de Junho; 404-A/98, de 18 de De-
zembro; 412-A/99, de 30 de Dezembro e 44/99, de 11 de Junho.

2 � Prazo de Validade � o concurso é válido para a vaga indi-
cada, terminando com o seu preenchimento.

3 � O local de trabalho é a área do concelho de Vimioso.
4 � o conteúdo funcional do lugar a prover, consta da alínea c) do

n.º 1 do despacho n.º 4/88, datado de 6 de Abril de 1989.
5 � Remuneração e condições de trabalho � o vencimento é de

€ 741,69, correspondente ao escalão 1, índice 239, da escala salarial da
função pública sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as
genéricas vigentes para os funcionários e agentes da administração local.

6 � Poderão candidatar-se os indivíduos que cumulativamente se-
jam possuidores dos requisitos gerais previstos no artigo 29.º, do
Decreto-Lei n.º 204/98, e dos especiais previstos no mapa anexo ao
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.

7 � Os métodos de selecção são constituídos por:

Prova escrita de conhecimentos;
Entrevista profissional de selecção.

8 � Prova escrita de conhecimentos � o programa da prova es-
crita de conhecimentos, de 1 hora e 30 minutos de duração, versará
sobre os seguintes temas:

Regime de férias faltas e licenças; estatuto disciplinar; regime
jurídico do funcionamento dos órgãos do município e da fre-
guesia, suas atribuições e competências e matéria sabre o res-
pectivo conteúdo funcional constantes respectivamente dos
seguintes Decretos-Lei n.º 100/99, de 31 de Março; 24/84 de
16 de Janeiro; 169/99, de 18 de Setembro e respectivas alte-
rações;

De acordo com o disposto no artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, a prova escrita de conhecimentos, será
valorável numa escala de 0 a 20 valores.

9 � Entrevista profissional de selecção � destinada a avaliar, as
capacidades e características da personalidade dos candidatos, tendo
em vista determinar os candidatos ideais e adequação à função, funda-
mentar-se-á na apreciação dos parâmetros, qualificação, experiência
profissional e características pessoais ligadas à motivação, maturida-
de, capacidade de relacionamento, expressão e compreensão verbal e
traduzir-se-á nas seguintes menções qualitativas e respectivas quan-
tificações:

Favorável preferencialmente � 17/20 valores;
Bastante favorável � 13/16 valores;
Favorável � 9/12 valores;
Favorável com reservas � 5/8 valores;
Não favorável � 0/4 valores.

10 � Classificação final � será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, e resultará da aplicação da média aritmética simples das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção adoptados, de acordo com a
seguinte fórmula:

CF � classificação final;
PC � prova de conhecimentos;
EPS � entrevista profissional de selecção.

(PC + EPS)
CF = �����

2
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11 � As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final, bem como qualquer outra tramitação inerente ao concurso
que careça de publicitação obedece ao disposto no Decreto-Lei n.º 204/
98, com as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento,
modelo próprio, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Vi-
mioso, entregues directamente ou remetidos pelo correio, dentro do
prazo referido no ponto n.º 1, do presente aviso, a esta câmara mu-
nicipal, sita na praça Eduardo Coelho, 5230-315 Vimioso, do qual
deverão constar obrigatoriamente:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, residên-
cia, data de nascimento, número, validade, data e serviço
emissor do bilhete de identidade e número de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Experiência profissional.

13 � O requerimento será acompanhado dos seguintes documen-
tos:

a) Os comprovativos dos requisitos Gerais citados no artigo 29.º,
do Decreto-Lei n.º 204/98, dispensando-se a sua apresenta-
ção se o candidato declarar sob compromisso de honra a
situação precisa em que se encontra relativa a cada um de-
les;

b) Os comprovativos dos requisitos especiais a que se refere o
mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, com
as alterações do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro (9.º ano de escolaridade ou equiparado);

c) Os funcionários da Câmara Municipal de Vimioso, ficam
dispensados de apresentar os documentos que constem no
seu processo individual.

14 � Constituição do júri:

Presidente � António Alberto Oliveira Ventura, vice-presidente
da Câmara Municipal de Vimioso;

Vogais efectivos � Serafim dos Santos Fernandes João, assessor
jurídico da Câmara Municipal de Vimioso, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimento e Fernando António
Neiva, encarregado de parques desportivos e ou recreativos,
ambos desta câmara municipal;

Vogais suplentes � José Manuel Alves Ventura, Fiscal Munici-
pal e Carlos Albano Gonçalves Fernandes, encarregado de
parques desportivos e ou recreativos, ambos desta câmara
municipal.

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

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Baptista
Rodrigues. 1000228286

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

Aviso

concurso externo de ingresso para provimento, após,
período de estágio de um lugar de técnico superior de
2.ª classe, educação física.

1 � Fernando Joaquim Martins, chefe da divisão administrativa e
financeira (DAF), no uso de competências delegadas pelo presidente
da câmara, por despacho de 7 de Janeiro de 2002, emitido ao abrigo
do artigo 70.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, torna público
que, por despacho do presidente da câmara, de 12 de Junho de 2003,
no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a), n.º 2, do
artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação deste aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento,
após período de estágio, de um lugar de técnico superior de 2.ª classe,
educação física.

2 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso, caducando
com o preenchimento da mesma.

3 � Local de trabalho � área do Município de Vinhais.
4 � Vencimento � € 977,54, correspondente ao escalão 1, índi-

ce 315, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as vigentes
para os funcionários da administração local.

5 � O estágio terá a duração de um ano com carácter probatório
e obedece ao disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28
de Julho, com as alterações decorrentes do estipulado no Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

6 � O conteúdo funcional abrange o exercício de funções de in-
vestigação, estudo, concepção e adaptação de métodos e processos
cientifico-técnico na área de educação física/desporto, executadas com
autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão su-
perior, requerendo uma especialização e formação básica de nível de
licenciatura.

7 � Requisitos de admissão a concurso:
7.1 � Gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias 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 da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

7.2 � Requisitos habilitacionais possuir licenciatura na área de
educação física/desporto.

8 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
seguintes normas � Decretos-Lei n.os 265/88, de 28 de Julho, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 233/94, de 20 de Setembro; 204/98, de 11
de Julho; 247/87, de 17 de Junho, 248/85, de 15 de Julho, e 353-A/
89, de 16 de Outubro; 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro e 412 -A/98, de 30 de Dezembro.

9 � Métodos de selecção � de acordo com o disposto no artigo 19.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, serão utilizados:

Prova escrita de conhecimentos;
Entrevista profissional de selecção;
Avaliação curricular.

9.1 � A prova escrita de conhecimentos, versará sobre as seguin-
tes matérias � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
Regulamento Orgânico dos Serviços Municipais, Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e
respectivas alterações, Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Julho, Decre-
to-Lei n.º 385/99, de 28 de Setembro, Decreto-Lei n.º 379/97, de 27
de Dezembro e Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro e De-
creto-Lei n.º 100/2003, de 23 de Maio, (anexo NP EN 748, NP EN
749, NP EN 1270, NP EN 13451-7).

9.2 � Entrevista profissional de selecção � permite avaliar numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considerados os seguin-
tes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Espírito de equipa e participação.

9.3 � Na avaliação curricular, serão considerados e ponderados os
seguintes factores � habilitação académica, formação profissional e
experiência profissional.

10 � Na classificação final, o ordenamento dos concorrentes, será
expresso de 0 a 20 valores.

11 � Consideram-se não aprovados os candidatos que na prova
escrita de conhecimentos ou na classificação final obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 ;valores.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a fórmula classificativa, constam da acta
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

13 � A candidatura deverá ser formalizada em requerimento diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal de Vinhais, o qual, bem como
a documentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de recep-
ção, até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, residência, telefone, número e
data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu e número fiscal de contribuinte);
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b) Identificação do concurso e Diário da República em que se
encontra publicado o aviso.

14 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Curriculum vitae, datado e assinado;
b) Certificado de habilitações, diplomas de curso deformação

profissional, documentos comprovativos da experiência pro-
fissional e outros.

15 � Será dispensada a apresentação dos documentos exigidos no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho e no n.º 7.1
deste aviso, desde que os candidatos declarem no requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de
admissão.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

17 � As listas de candidatos e de classificação final serão publici-
tadas nos termos dos artigos 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

18 � Constituição do júri:

Presidente � João Luís Garcia Afonso, chefe da divisão educati-
va e sócio-cultural;

Vogais efectivos:

1.ª Susana Maria Pinto Martins; chefe da divisão de urba-
nismo e ambiente (em regime de substituição);

2.º Fernando Joaquim Martins, chefe da divisão administra-
tiva e financeira.

Vogais suplentes:

1.ª Maria José Gomes, técnica superior de 1.ª classe, socio-
logia;

2.ª Maria Glória Pires Cruz Veleda, técnica superior de 1.ª
classe, serviço social.

19 � O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos pelo primeiro vogal efectivo.

20 � Quota de emprego para candidatos com deficiência para cum-
primento do disposto n.º 3, do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 29/01,
de 3 de Fevereiro, os candidatos com grau de .incapacidade ou defici-
ência igualou superior a 60% têm preferência em igualdade de classi-
ficação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

«Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º da Constituição, a
administração pública, enquanto entidade empregadora, promove ac-
tivamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.»

18 de Junho de 2003. � O chefe da DAF, Fernando Martins.
3000108724

JUNTA DE FREGUESIA DA BURACA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar
de técnico profissional de 1 a classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia da Buraca, de 30 de Junho de 2003, foi nomeada,
mediante concurso, na categoria de técnico profissional de 1.ª classe,
escalão 5, índice 264, Maria das Mercês de Almeida Ferreira.

A presente nomeação produz efeito à data da posse. (Isenta de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).

1 de Julho de 2003. � O Presidente, Jaime Pereira Garcia.
3000108910

JUNTA DE FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, a Junta de Freguesia
da Póvoa de Santo Adrião, na sua 8.ª reunião ordinária, de 15 de Maio
de 2003, reclassificou profissionalmente, nos termos do artigo 51°

do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, a funcionária Maria Te-
resa Marques Simões da Costa, de cantoneiro de limpeza para a carreira
de jardineiro do grupo de pessoal operário, índice 157, escalão 3.

Deve a funcionária fazer a aceitação do novo lugar no prazo de 20
dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

11 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, Eduardo M. M.
Tavares. 1000228295

JUNTA DE FREGUESIA DE SABUGOSA

Edital

Brasão, bandeira e selo

António do Nascimento Soares, presidente da Junta de Freguesia de
Sabugosa, do município de Tondela:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Sabugosa, do município de Tondela, tendo em conta o
parecer emitido em 25 de Setembro de 2002, pela Comissão de He-
ráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabe-
lecido, 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 28 de Dezembro de
2002.

Brasão � escudo de azul, ponte de três arcos de prata, lavrada de
negro, movente dos flancos e nascente de campanha ondada de prata
e azul de cinco tiras; em chefe, coroa mariana de ouro. Coroa mural
de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«Sabugosa».

Bandeira � esquartelada de branco e azul. Cordão e borlas de prata
e azul.

Haste e lança de ouro.
Selo � nos termos da Lei, com a legenda � «Junta de Freguesia

de Sabugosa, Tondela».

28 de Maio de 2003. � O Presidente, António do Nascimento
Soares. 3000105200

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, nos termos do n.º 1
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, prece-
dendo concurso externo de ingresso e por deliberação da junta de fre-
guesia de 27 de Junho de 2003, foi nomeada por urgente conveniên-
cia de serviço, a partir de 1 de Julho de 2003, inclusive, para
provimento de um lugar de auxiliar administrativo (da carreira de
pessoal auxiliar), escalão 1, índice 125, Cláudia Vilhena Romão.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso, de acordo com o estipulado no
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro. (Isento de
fiscalização prévia).

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, André Augusto
Alves Lopes Guerreiro. 1000228319

JUNTA DE FREGUESIA DA SÉ

Aviso

Transferência

Torna-se público que por deliberação do executivo, em sua reunião
ordinária datada de 25 de Março de 2003, foi autorizada ao abrigo
dos n.os 1 e 2, do artigo 25.º, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, o pedido da assistente administrativa principal, Luísa
Palmira Varela Félix, do quadro de pessoal da Junta de Freguesia da
Sé, para o quadro de pessoal da ARS do Centro, Sub-região de Viseu,
Centro de Saúde de Viseu, com efeitos a partir do dia 19 de Maio de
2003.

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, Paulo Jorge
Almendra Xavier. 1000228283
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JUNTA DE FREGUESIA DE SERNANCELHE

Edital

Brasão, bandeira e selo

António Manuel dos Santos Inácio, presidente da Junta de Freguesia
de Sernancelhe, do município de Sernancelhe:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Sernancelhe, do município de Sernancelhe, tendo em conta
o parecer emitido em 27 de Maio de 2003, pela Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabeleci-
do, 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 20 de Junho de 2003.

Brasão � escudo de vermelho, cruz da Ordem de Malta, de prata,
entre dois ramos de castanheiro de  ouro, frutados de sua cor; e cam-
panha, pano de muralha de prata, lavrado de negro. Coroa mural de
prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «Freguesia
de Sernancelhe».

Bandeira � Branca. Cordão e borlas de prata e vermelho. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da Lei, com a legenda � «Junta de Freguesia
de Sernancelhe».

23 de Junho de 2003. � O Presidente, António Manuel dos San-
tos Inácio. 3000108612

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Aviso
concurso interno de acesso geral para provimento de dois

lugares de operário qualificado (carreira de canalizador),
nomeação da candidatos.

Para cumprimento do disposto alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na sequência da
tramitação do concurso em epígrafe, se faz publico que o conselho de
administração em reunião ordinária realizada a 27 do corrente, deli-
berou nomear, para dois lugares vagos de operário qualificado (carrei-
ra de canalizador), João dos Santos Henriques e Paulo Jorge Ferreira
Luís, classificados, respectivamente, em primeiro e segundo lugares
da lista de classificação final, oportunamente homologada e notifica-
da aos candidatos.

30 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos Manuel Bonifácio. 3000108650

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA

Aviso
Para os devidos efeitos torna-se público que o conselho de admi-

nistração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra em sua reunião de 5 de Junho de 2003, deliberou nomear
para a categoria de serralheiro mecânico, os candidatos, Carlos Al-
berto Reis Temudo e Jorge Miguel Correia Meco, classificados, res-
pectivamente, em 3.º e 4.º lugares no concurso externo de ingresso,
aberto por deliberação de 18 de Junho de 2002 e publicitado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 154, de 6 de Julho de 2002.

Mais deliberou considerar de urgente conveniência as referidas
nomeações, com início a 16 de Junho de 2003.

26 de Junho de 2003. � O Administrador-delegado, Manuel Cor-
reia de Oliveira. 3000108654

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento de

um lugar na categoria de técnico profissional analista
de 1.ª classe.

Torna-se público que, para efeitos do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-

creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, por deliberação do conselho de
administração de 2 de Junho de 2003, foi nomeada para provimento
do lugar em referência, a seguinte e única candidata � Isabel Cristina
Silva Gonçalves Costa.

A nomeada deverá aceitar a nomeação para o lugar após publica-
ção no Diário da República. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas).

23 de Junho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, (Assinatura ilegível.) 3000108903

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar na categoria de encarregado (área funcional
de operação).

Torna-se público que, para efeitos do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/981, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/991 de 25 de Junho, por deliberação do conselho
de administração de 2 de Junho de 2003, foi nomeado para provi-
mento do lugar em referência, o seguinte e único candidato � Pedro
Miguel Nunes Miranda.

O nomeado deverá aceitar a nomeação para o lugar após publica-
ção no Diário da República. (Não carece visto do Tribunal de Con-
tas).

23 de Junho de 2003. � Pela Presidente do Conselho de Adminis-
tração, (Assinatura ilegível.) 3000108905

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 24/2003/DGA/RRH/SAP

Torna-se público que, o presidente do conselho de administração
destes serviços, por despacho exarado em 10 de Abril de 2003, auto-
rizou a requisição por um ano, ao abrigo do artigo 27.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, do operário qualifica-
do (carregador), Jaime Alexandre Moreira Reizinho, funcionário da
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com efeitos a 1 de Maio de
2003, inclusive.

2 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Simões Luís. 3000108937

Aviso n.º 27/2003/DGA/RRH/SAP

Torna-se público que o conselho de administração destes serviços
Municipalizados de Água e Saneamento, na sua reunião de 2 de Julho
de 2003, deliberou, nos termos do n.º 4 e do n.º 8 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, nomear defini-
tivamente, os candidatos classificados do 1.º ao 12.º lugares, no con-
curso interno de acesso geral para provimento de 12 lugares na cate-
goria de assistente administrativo especialista da carreira de assistente
administrativo, conforme lista de classificação final, afixada na re-
partição de recursos humanos destes serviços municipalizados, em 9
de Junho de 2003:

1.º Manuel António Fachada Cavacas;
2.º Ana Maria Gomes Martins;
3.º Ana Paula Caetano Alenquer Casquinha;
4.º Maria de Lurdes Ramos Pereira;
5.º Maria José dos Santos Mendonça Ferreira;
6.º Maria Dulce Leite da Silva Abreu;
7.º Ana Maria Ferrador Vicente Costa;
8.º Vanda Maria Fonseca Duarte Vilela;
9.º Maria Jaqueline Fonseca Santos Cardoso Dinis;

10.º Maria da Glória Pires Santana;
11.º Laurinda da Conceição Santana;
12.º Elisabete Maria Ribeiro Santos.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas).

2 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Simões Luís. 3000108940
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Aviso n.º 28/2003/DGA/RRH/SAP

Torna-se público que o conselho de administração destes serviços
municipalizados de água e saneamento, na sua reunião de 2 de Julho
de 2003, deliberou, nos termos do n.º 4 e do n.º 8 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, nomear defini-
tivamente, os candidatos classificados em 1.º, 2.º e 3.º lugares, Hum-
berto Fernando Correia da Silva, Mário Eduardo Pimenta Bastos e
Maria Madalena dos Santos Ferreira Mesquita de Abreu, respectiva-
mente, no concurso interno de acesso geral para provimento de três
lugares na categoria de assistente administrativo principal da carreira
de assistente administrativo, conforme lista de classificação final,
afixada na repartição de recursos humanos destes serviços municipa-
lizados, em 9 de Junho de 2003.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas).

2 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Simões Luís. 3000108942

Aviso n.º 29/2003/DGA/RRH/SAP

Torna-se público que o conselho de administração destes serviços
municipalizados de água e na sua reunião de 2 de Julho de 2003, de-
liberou, nos termos do n.º 4 e do n.º 8 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, nomear definitivamente,
os candidatos classificados em 1.º e 2.º lugares, Dora Cristina Gil da
Piedade Martins e Maria Salomé Ramalho Pombo Mendes, respecti-
vamente, no concurso interno de acesso limitado para provimento
de dois lugares na categoria de técnico profissional principal da car-
reira de técnico profissional de arquivo, conforme lista de classifica-
ção final, afixada na repartição de recursos humanos destes serviços
municipalizados em 9 de Junho de 2003.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas).

2 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Simões Luís. 3000108943

Aviso n.º 30/2003

Torna-se público que o conselho de administração destes serviços
municipalizados de água e saneamento, em sua reunião de 2 de Julho
de 2003, deliberou homologar a lista de classificação final do estágio
de ingresso na carreira de engenheiro técnico civil, João Paulo Duarte
Carvalho, aprovado com a classificação de 14 valores.

3 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Simões Luís. 3000108939

RECTIFICAÇÕES

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 23/2003/DGA/RRH/SAP

Rectificação

Torna-se público que o aviso n.º 17/2003/DGA/RRH/SAP, publica-
do na 3.ª série do Diário da República, n.º 127, de 2 de Junho de
2002, saiu com inexactidão. Assim onde se lê «Carlos Alberto Mo-
reira Santos», deverá ler-se «Carlos Alberto Moreira Santos Ribeiro».

2 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Simões Luís. 3000108936
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

ROPRE � TÊXTEIS E CONFECÇÕES, S. A.

Sede: Estrada do Sineiro, 44, Conceição, Covilhã

Capital social, integralmente realizado: € 1 200 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã com
o n.º 1773.

Pessoa colectiva n.º 502314710.

Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas da ROPRE � Têxteis e Confecções, S. A.,
com sede na Estrada do Sineiro, 44, freguesia da Conceição, pessoa
colectiva n.º 502314710, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial da Covilhã com o n.º 1773, com o capital social de
€ 1 200 000, integralmente realizado, para se reunirem em
assembleia geral anual, a que se refere o artigo 376.º do Código das
Sociedades Comerciais, na sede social, no dia 2 de Setembro de 2003,
pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão do conselho
de administração e o balanço e contas do exercício de 2002
e proceder à apreciação geral da administração e fiscaliza-
ção da sociedade;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-
tados;

3.º Proceder à destituição dos membros do conselho de admi-
nistração, do fiscal único e seu suplente e da mesa da
assembleia geral;

4.º Proceder à eleição dos membros do conselho de adminis-
tração, do fiscal único e seu suplente e da mesa da assembleia
geral para o quadriénio de 2003-2006.

Podem participar na assembleia os accionistas com direito a voto
que tiverem acções registadas em seu nome, no livro de registo da
sociedade, até 15 dias antes da data marcada para a reunião. A cada
grupo de 1000 acções corresponde um voto. Os accionistas com
direito a voto poderão fazer-se representar por outro accionista, pelo
cônjuge, ascendente ou descendente. Os accionistas pessoas colectivas
comunicarão, por carta recebida até cinco dias antes da reunião da
assembleia geral, o nome de quem as deva representar.

1 de Julho de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Judite José Lourenço Raposo Simões Presa. 1000228624

ROPRE UM � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCAIS, S. A.

Sede: Parque Industrial, lote 15, Canhoso, Covilhã

Capital social, integralmente realizado: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã com
o n.º 2516.

Pessoa colectiva n.º 504892231.

Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas da ROPRE UM � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A., com sede no Parque Industrial, lote 15,
freguesia do Canhoso, pessoa colectiva n.º 504892231, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã com o n.º 2516,
com o capital social de € 50 000, integralmente realizado, para se
reunirem em assembleia geral anual, a que se refere o artigo 376.º do
Código das Sociedades Comerciais, na sede social, no dia 2 de Se-
tembro de 2003, pelas 12 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão do conselho
de administração e o balanço e contas do exercício de 2002
e proceder à apreciação geral da administração e fiscaliza-
ção da Sociedade;

2.º Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-
tados;

3.º Proceder à destituição dos membros do conselho de admi-
nistração, do fiscal único e seu suplente e da mesa da
assembleia geral;

4.º Proceder à eleição dos membros do conselho de adminis-
tração, do fiscal único e seu suplente e da mesa da assembleia
geral para o quadriénio de 2003-2006.

Podem participar na assembleia os accionistas com direito a voto
que tiverem acções registadas em seu nome, no livro de registo da
Sociedade, até 15 dias antes da data marcada para a reunião. A cada
grupo de 1000 acções corresponde um voto. Os accionistas com
direito a voto poderão fazer-se representar por outro accionista, pelo
cônjuge, ascendente ou descendente. Os accionistas pessoas colectivas
comunicarão, por carta recebida até cinco dias antes da reunião da
assembleia geral, o nome de quem as deva representar.

1 de Julho de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Judite José Lourenço Raposo Simões Presa. 1000228622

SISMET � SISTEMAS E MÉTODOS
DE ORGANIZAÇÃO E INFORMÁTICA, S. A.

Sede: Rua da Beneficência, 229, 3.º, esquerdo,
1600-019 Lisboa

Capital social: € 225 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 52 062.

Pessoa colectiva n.º 500755582.

Assembleia geral
CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração, convoca-se uma
assembleia geral de accionistas para se reunirem na sede social, em
25 de Agosto de 2003, pelas 10 horas e 30 minutos, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Ratificação da cooptação para o lugar de vogal do conse-
lho de administração, até final do triénio em curso, efectua-
da em 26 de Junho;

2.º Eleição do presidente da assembleia geral até final do triénio
em curso.

27 de Junho de 2003. � O Secretário da Mesa da Assembleia Ge-
ral, José Manuel de Almeida Pinto Bandeira. 3000109034

SOCIEDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS
INTERNACIONAIS � INTERSISMET, S. A.

Sede: Rua da Beneficência, 229, 3.º, esquerdo,
1600-019 Lisboa

Capital social: € 375 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 64 682.

Pessoa colectiva n.º 501769129.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Por solicitação do conselho de administração, convoca-se uma
assembleia geral de accionistas para se reunirem na sede social, em
25 de Agosto de 2003, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1.º Ratificação da cooptação para o lugar de vogal do conse-
lho de administração até final do triénio em curso, efectua-
da em 26 de Junho;

2.º Eleição do presidente da assembleia geral até final do triénio
em curso.

27 de Junho de 2003. � O Secretário da Mesa da Assembleia Geral,
José Manuel de Almeida Pinto Bandeira. 3000109033
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HABIDECOR � INDÚSTRIA TÊXTIL
PARA HABITAÇÃO, S. A.

Sede: Zona Industrial de Mundão, Viseu

Capital social: € 2 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 805.

Pessoa colectiva n.º 500692904.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os accionistas da
HABIDECOR � Indústria Têxtil para Habitação, S. A., para se reu-
nirem em assembleia geral ordinária, em primeira sessão, a realizar
na sua sede, na Zona Industrial de Mundão, em Viseu, no dia 8 de
Agosto, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, contas do exercício e
demais documentos de prestação de contas, bem como so-
bre o relatório e parecer do fiscal único, relativos ao exer-
cício de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Informam-se os Srs. Accionistas que ficam à disposição para con-
sulta na sede social, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia,
as informações preparatórias a que se refere o artigo 289.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

Requisitos de participação e de exercício do direito de voto. � De
acordo, respectivamente, com o disposto nos artigos 8.º, n.º 1, e 9.º
dos estatutos, a assembleia geral é constituída por todos os accionis-
tas que provem sê-lo através da exibição das acções ou título
comprovativo da sua posse e a cada grupo de 100 acções corresponde
um voto.

26 de Junho de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Paulette Clotilde N. G. Lebailly. 3000109100

LUSOCERAM � EMPREENDIMENTOS CERÂMICOS, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 39, 8.º, D, Lisboa

Capital social: € 750 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 46 068.

Pessoa colectiva n.º 500171262.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os accionistas da
sociedade LUSOCERAM � Empreendimentos Cerâmicos, S. A., com
sede na Rua de Castilho, 39, 8.º, D, em Lisboa, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 46 068, com
o capital social de € 750 000, para se reunirem em assembleia ge-
ral, na sua sede social, no dia 26 de Agosto de 2003, pelas 11 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Proceder à nomeação de novos membros do con-
selho de administração para, em substituição dos renuncian-
tes, integrarem o conselho de administração no quadriénio
de 2003-2006.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Vítor Manuel Almeida Serra. 3000109117

CIMPOR � CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.
(sociedade aberta)

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 35, 1250-009 Lisboa

Capital social: € 672 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 731.

Pessoa colectiva n.º 500722900.

Aditamento à convocatória

A requerimento, apresentado em tempo, da accionista Teixeira
Duarte � Engenharia e Construções, S. A., que comprovou ser titu-
lar do número suficiente de acções para o efeito (correspondentes
pelo menos a 5 % do capital social), é, nos termos do artigo 378.º
do Código das Sociedades Comerciais, aditado à ordem de trabalhos
da convocatória da assembleia geral da CIMPOR � Cimentos de
Portugal, SGPS, S. A., para se reunir na CULTURGEST � Edifício
da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, entrada pela Rua do Arco
do Cego, no dia 31 de Julho de 2003, pelas 10 horas e 30 minutos,
conforme publicações efectuadas no Diário de Notícias, de 28 de
Junho de 2003, no Boletim de Cotações, de 26 de Junho de 2003, e
no Diário da República, 3.ª série, n.º 147, de 28 de Junho de 2003,
o a seguir referido ponto 2, pelo que a ordem de trabalhos da refe-
rida assembleia passa a ser a seguinte:

Ponto 1 � Deliberar sobre a eleição de administrador ao abri-
go das regras constantes do artigo 12.º-A dos estatutos da
sociedade;

Ponto 2 � Deliberar cautelarmente sobre a reiteração, incluin-
do renovação, da deliberação tomada na assembleia geral de
14 de Maio de 2003 relativa à SECILPAR e sobre as
consequências de uma e outra deliberações incluindo no que
toca a destituição de pessoa ou pessoas nomeadas pela
SECILPAR para exercer, em nome próprio, o cargo de ad-
ministrador da CIMPOR.

No mais, mantém-se tudo o que consta da convocatória anterior-
mente publicada.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Miguel António Monteiro Galvão Teles. 3000109112

AVISOS

MS � MATOSINHOS SPORT, EMPRESA MUNICIPAL
DE GESTÃO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E
DE LAZER, E. M.

Certifico, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 58/
98, de 8 de Agosto, que, a fls. 63 e 63 v.º do livro de notas n.º 192
do Notariado Privativo da Câmara Municipal de Matosinhos, se
encontra exarada a escritura de rectificação à escritura de consti-
tuição de empresa pública municipal de desporto, cujo conteúdo a
seguir se reproduz:

«Escritura de rectificação

Aos 30 de Janeiro de 2003, nesta cidade de Matosinhos e edifício
dos Paços do Concelho, perante mim, licenciado em Direito, Joa-
quim Manuel d�Almeida de Azevedo Meireles, director de Departa-
mento de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal de
Matosinhos, e, nessa qualidade, seu notário privativo, compareceu
como outorgante José Narciso Rodrigues de Miranda, casado, natural
da freguesia de Barroselas, concelho de Viana do Castelo, residente na
Praça da Cidade de São Salvador, 312, 8.º, em Matosinhos, que outor-
ga em representação do município de Matosinhos, possuidor do car-
tão de identificação de pessoa colectiva n.º 501305912, na sua quali-
dade de presidente da Câmara. Reconheço a identidade do outorgante,
a qualidade que se arroga e os poderes que legitimam a sua interven-
ção neste acto, por serem do meu conhecimento pessoal.

E pelo outorgante foi dito:
Que, em 11 de Novembro do ano findo, neste Notariado Privati-

vo, celebrou uma escritura de constituição de empresa pública muni-
cipal de desporto, que se encontra exarada de fl. 55 a fl. 56 deste
livro de notas;

Que na referida escritura consta que a empresa se denomina «MS
Matosinhos Sport, E. M. � Empresa Municipal de Gestão e Equipa-
mentos Desportivos e de Lazer», quando a denominação correcta é
MS � Matosinhos Sport, Empresa Municipal de Gestão e Equipamen-
tos Desportivos e de Lazer, E. M.;
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Que, pela presente escritura, é rectificada a denominação da em-
presa, mantendo-se em tudo o mais o que consta da citada escritura
de 11 de Novembro do ano findo.

Assim o disse e outorgou, do que dou fé.
Este instrumento foi lido em voz alta e explicado o seu conteúdo

e efeitos ao outorgante, com a advertência especial da obrigatoriedade
do registo deste acto no prazo de três meses, depois de concluídas as
formalidades legais previstas no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 58/98,
de 18 de Agosto.

O Presidente da Câmara, José Narciso Rodrigues de Miranda. �
O Notário Privativo, Joaquim Manuel d�Almeida de Azevedo
Meireles.»

25 de Junho de 2003. � O Notário Privativo, António Carvalho.
1000227856

SINTRA QUÓRUM � GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
CULTURAIS E TURÍSTICOS, E. M.

Escritura de aumento de capital

Aos 14 de Março de 2003, nesta vila de Sintra, edifício dos Pa-
ços do Concelho, perante mim, Ana Cristina Craveiro Almada e
Melo Gomes de Oliveira, licenciada em Direito, chefe de divisão de
Assuntos Administrativos e Notariado, exercendo funções de notária
privativa desta Câmara Municipal, nos termos do despacho n.º 16-
-P/2002, de 22 de Janeiro, e ainda no uso da competência que me
confere o artigo 3.º do Código do Notariado, compareceram como
outorgantes;

Mário João de Jesus Machado, casado, natural da freguesia de Sintra
(Santa Maria e São Miguel), deste concelho, residente na Rua de
Germana Tanjer, 3, Cabriz, da freguesia de Sintra (Santa Maria e São
Miguel), deste concelho, titular do cartão de contribuinte
n.º 108500918 e do bilhete de identidade n.º 2055268/8, emitido em
8 de Março de 1993, pelo Ministério da Justiça, Direcção-Geral dos
Registos e do Notariado, Serviços de Identificação Civil;

Maria João Barata de Araújo Rodrigues Moura, casada, natural da
freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, concelho de Lisboa, e
residente na Avenida de Eva, 41, 9.º, esquerdo, Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 158535723, e titular do bilhete de identidade n.º 6243438,
emitido em 16 de Julho de 2001, pelo Ministério da Justiça,
Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, Serviços de Identifica-
ção Civil;

Ana Paula Proença Borges, solteira, maior, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Avenida
dos Missionários, 58, 2.º, direito, na localidade e freguesia de Agualva,
deste concelho, contribuinte fiscal n.º 209505710, e titular do bilhe-
te de identidade n.º 10529596, emitido em 20 de Outubro de 2000,
pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, Serviços de Identi-
ficação Civil.

Os acima identificados outorgam na qualidade de, respectivamente,
presidente e vogais do conselho de administração da Sintra Quórum �
Gestão de Equipamentos Culturais e Turísticos, E. M., titular do car-
tão de identificação de pessoa colectiva n.º 504605062, com sede no
edifício dos Paços do Concelho, Largo do Dr. Virgílio Horta, em Sintra,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 2 (Sintra), com o capital social de € 199 519,16.

Reconheço a identidade dos outorgantes, a qualidade a que se arro-
ga e os poderes que legitimam a sua intervenção neste acto, por tudo
ser do meu conhecimento pessoal.

Pelos outorgantes, na qualidade em que intervêm, foi dito:
Que, pela presente escritura e de acordo com a deliberação de câ-

mara tomada em reunião ordinária realizada em 11 de Abril de 2002
e nos termos da alínea b) do artigo 16.º da Lei n.º 58/98, de 18 de
Agosto � Lei das Empresas Municipais, foi deliberado:

1 � Aumentar o capital social da empresa de € 199 519,16 para
€ 1 228 972,82, totalmente detido pelo município de Sintra,
correspondendo € 1 029 453,66 ao valor das entradas em espécie
resultantes da avaliação dos activos registados na Câmara Municipal
de Sintra, os quais foram avaliados pela sociedade de revisores oficiais
de contas Manuel L. Brito & Associados, com o cartão de identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 504012681, sociedade de revisores ofi-
ciais com a inscrição n.º 149, representada pelo revisor Manuel Lázaro
Oliveira Brito, revisor oficial de contas n.º 850, conforme relatório
elaborado nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto.

2 � Autorizar que os bens pertencentes ao município e a transfe-
rir para a Sintra Quórum, E. M., sejam retirados do inventário e ca-
dastro existente nesta Câmara Municipal e os elementos sejam for-
necidos à empresa municipal.

3 � Em consequência do aumento de capital, alterar o artigo 21.º
dos respectivos estatutos e, verificando-se na presente data que se
encontram realizadas as transferências em espécie e não sendo exigida
por lei, pelo contrato ou por deliberação a realização de outras entra-
das, o que os outorgantes confirmaram sob a sua inteira responsabili-
dade, pela presente escritura e em cumprimento da referida delibera-
ção, declaram concretizado o aumento de capital social da empresa
nos termos atrás referidos, o qual passará a ter a seguinte redacção:

«ARTIGO 21.º

Montante do capital e modo de realização

1 � O capital da empresa é no montante de € 1 228 972,82, subs-
crito e realizado pelo município de Sintra, com entradas em dinheiro
e em espécie

2 � (Mantém-se o texto.)
3 � (Mantém-se o texto.)»

Assim o disseram e vão outorgar.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo

deste acto na Conservatória do Registo Comercial no prazo de três
meses a contar de hoje.

Oficiosamente e a expensas da representada dos outorgantes, estas
alterações vão ser comunicadas ao Ministério Público e assegurada a
respectiva publicação no Diário da República e num dos jornais mais
lidos na área, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 58/98, de 18
de Agosto.

Arquivo o relatório do revisor oficial de contas de 30 de Setembro
de 2002.

Esta escritura foi lida em voz alta e feita a explicação do seu con-
teúdo e efeitos na presença dos intervenientes.

Os Outorgantes: Mário João de Jesus Machado � Maria João
Barata de Araújo Rodrigues Moura � Ana Paula Proença Borges. �
A Notária Privativa, Ana Cristina Craveiro Almada e Melo Gomes
de Oliveira. 3000108603



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 161 � 15 de Julho de 2003 14 743

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Amares .............................................................................. 14 769
Barcelos ............................................................................ 14 769
Bragança .......................................................................... 14 789
Castelo Branco ................................................................. 14 791
Castelo de Paiva .............................................................. 14 745
Celorico de Basto ............................................................. 14 788
Coimbra ............................................................................ 14 792
Espinho ............................................................................. 14 751
Idanha-a-Nova ................................................................. 14 792
Ílhavo ................................................................................ 14 754
Mealhada .......................................................................... 14 756

Oliveira de Azeméis .......................................................... 14 759
Oliveira do Bairro ............................................................ 14 764
Santa Maria da Feira ...................................................... 14 764
Vagos ................................................................................ 14 766
Vale de Cambra ............................................................... 14 767
Vidigueira ......................................................................... 14 768
Vila Nova de Famalicão .................................................. 14 789
Vila Velha de Ródão ........................................................ 14 792
Vila Verde ......................................................................... 14 789
Vinhais .............................................................................. 14 791





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 161 � 15 de Julho de 2003 14 745

4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
CASTELO DE PAIVA

DELTALPAIVA, CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIO
E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua Direita, fracção CS, Edifício Boavista, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 310/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504377175;
data do depósito: 20020714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401760

AUGUSTO PEREIRA GOMES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Alibada, Folgoso, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 428/20011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505670356;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401949

TRANSPORTES ESTRELA & FREITAS, L.DA

Sede: Rua da Vinha, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 313/990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504649639;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401574

TÁXIS CENTRAIS DA RAIVA, L.DA

Sede: Estação, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 42/790518; identificação de pessoa colectiva n.º 500546010; data
do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401590

CONSTRUÇÕES FRANCISCO RODRIGUES
& TEIXEIRA, L.DA

Sede: Crasto, Fornos, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 413/20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505731959;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401604

M. A. MOREIRA DA COSTA, L.DA

Sede: Pereiro, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 138/920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502687886;
data do depósito: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401698

CARDOSO & MOREIRA, L.DA

Sede: Cruz da Carreira, Santa Maria de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 254/980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504048007;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401540

CERNE � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Lavagueiras, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 270/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504197096;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401523

PEREIRA RODRIGUES & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Sá Carneiro/Amaro da Costa, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 150/920807; identificação de pessoa colectiva n.º 502815400;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401817

ALEXANDRE & FREITAS � MONTAGEM
E ASSISTÊNCIA ELEVADORES, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 47, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 391/20010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505561298;
data do depósito: 20020628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401833

ARTUR JORGE MOREIRA DA SILVA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta do Casal, lote 6, Bairros, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 408/20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505706946;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401922

MANUEL SILVA CERDEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Nojões, Real, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 428/20011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505662922;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401930

ALBOVERTE � ACTIVIDADES VETERINÁRIAS, L.DA

Sede: Edifício Sopé de São Pedro, bloco A, 2.º, esquerdo,
Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 309/990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504323580;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401310

GARAGEM MIRADOURO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Chelo, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 320/991230; identificação de pessoa colectiva n.º 504653091;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401353

FERREIRAS & VIEIRA, L.DA

Sede: Carcavelos, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 188/940428; identificação de pessoa colectiva n.º 503202134;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401469

JOSÉ OLIVEIRA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Freitas de Carvalho, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 334/000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504807072;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2000.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401507

CONSTRUÇÕES SALVADOR SOUSA PEREIRA, L.DA

Sede: Oliveira do Arda, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 396/20010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505560402;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401485

STROIMETAL II � MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Picotas, São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 380/20010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505502313;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401337

CONSTRUÇÕES MIGUEL SANTOS & FERNANDES, L.DA

Sede: Vila Verde, São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 406/20010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505665808;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401418

A MIL-HOMENS & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua da Boavista, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 13/751020; identificação de pessoa colectiva n.º 500303916; data
do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401388
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ÓPTICASTELO � ÓPTICA MÉDICA, L.DA

Sede: Rua Direita, Edifício Boavista, fracção Z,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 329/000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504901613;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401442

STROIMETAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Picotas, São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 255/980130; identificação de pessoa colectiva n.º 504076930;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401329

GLOVAR � INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Sede: Oliveira do Arda, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 279/980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504289136;
data do depósito: 20020808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401744

OLIVEIRA & COUTO, L.DA

Sede: Oliveira do Arda, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 45/800131; identificação de pessoa colectiva n.º 502206350; data
do depósito: 20020710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401710

INDUSTRIAL ESPINHENSE � CONSTRUÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Estação, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 265/980513; identificação de pessoa colectiva n.º 501398767;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401400

ARDA � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Arda, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 97/890727; identificação de pessoa colectiva n.º 502195320; data
do depósito: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401671

POSTO MÉDICO DE GERMUNDE, L.DA

Sede: Germunde, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 223/960611; identificação de pessoa colectiva n.º 503664081;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401655

TRANSMOREIRA TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Sá, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 285/981111; identificação de pessoa colectiva n.º 504289071;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401620

LUÍS ROCHA PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de Oliveira do Arda, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 336/000322; identificação de pessoa colectiva n.º 504919431;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401647

ESTOPA E ROSCA � CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Sá, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 388/20010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505549956;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401973

TRUTICABRIL � VIVEIRO DE TRUTAS, L.DA

Sede: Cabril, São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 124/910726; identificação de pessoa colectiva n.º 502597046;
data do depósito: 20020628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400896

CUNHA & CUNHA, L.DA

Sede: Rua de Emídio Navarro, 12 a 18, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 98/891009; identificação de pessoa colectiva n.º 502228482; data
do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401809

RESTEPAIVA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua Direita, Edifício Boavista, fracção S,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 207/950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503475386;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401957

CONSTRUÇÕES ESPINCHO, L.DA

Sede: Greire, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 332/000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504913581;
data do depósito: 20020830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401795

GRÁFICA PAIVENSE, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 123,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 199/950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503380628;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401345

ERMELINDA SOUSA CARVALHO & FILHOS, L.DA

Sede: Mogos, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 101/891212; identificação de pessoa colectiva n.º 502256753;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401434

SILVASCOSTE � CORTE, TRANSPORTE E COMÉRCIO
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Gondra, Paraíso, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 362/20010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505293102;
data do depósito: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401493

ADEGA REGIONAL OS GONZAGAS, L.DA

Sede: Centro Comercial Henrique Noronha, 23,
à Rua do Dr. Ribeiro Chaves, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 165/930322; identificação de pessoa colectiva n.º 502956518;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401396

JOAQUIM SOUSA CARVALHO � SERRALHARIA CIVIL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cruz da Carreira, Santa Maria de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 390/20010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505531542;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400942

DUARTE & SOUSA � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Vila, Real, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 328/000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504601040;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400926

MANUEL GONÇALVES & SOUSA, L.DA

Sede: Lagarém, São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 378; identificação de pessoa colectiva n.º 505496119; data do de-
pósito: 20021217.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400918

SILVA & ALVES, L.DA

Sede: Monte do Alvo, São Martinho, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 67/850709; identificação de pessoa colectiva n.º 501524460; data
do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400900

AZN � COZINEL � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
DE COZINHAS, L.DA

Sede: Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 241/970811; identificação de pessoa colectiva n.º 500079935;
data do depósito: 20021220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401965

CONSTRUÇÕES PINTO & IRMÃOS CORREIAS, L.DA

Sede: Fundões, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 217/960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503609323;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400888

FRANCISCO MARIA ROSA & FILHOS, L.DA

Sede: São Gens, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 173/930903; identificação de pessoa colectiva n.º 503084379;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001400870

RESPINSOFT � SOFTWARE, FORMAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Ladroeira, Bairros, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 119/910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502537957;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401370

CORREIA GOMES & C.A, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 60/840322; identificação de pessoa colectiva n.º 501429530; data
do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401299

SILMARBESSO � SILVA, MARÇAL,
BESSA & SOUSA, L.DA

Sede: Bom Retiro, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 25/770820; identificação de pessoa colectiva n.º 500202834; data
do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401426

TÁXIS CENTRAIS DO ARDA, L.DA

Sede: Oliveira do Arda, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 305/990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504342711;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401639

PAIVASEL � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Carreira, Santa Maria de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 338/000418; identificação de pessoa colectiva n.º 504940350;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401612

CONFECÇÕES FERREIRA & ALMEIDA, L.DA

Sede: Portela, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 280/981015; identificação de pessoa colectiva n.º 504260472;
data do depósito: 20020628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401663

TÁXIFOLGOSO, L.DA

Sede: Rua Aveleda, caixa postal 508, Raiva, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 384/20010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505576201;
data do depósito: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401680

CERNE � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Lavagueiras, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 99/891026; identificação de pessoa colectiva n.º 502237210; data
do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401531

VERDECASTELO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Felgueiras, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 275/980820; identificação de pessoa colectiva n.º 504238264;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401558

CONSTRUÇÕES SANTA CECÍLIA, L.DA

Sede: Santa Cecília, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 216/960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503609315;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

28 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001402007

CORREIA CARVALHO & FILHOS, L.DA

Sede: Cruz da Carreira, Santa Maria de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 75/870720; identificação de pessoa colectiva n.º 501843957; data
do depósito: 20020708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401701

PAULO BARBOSA & NUNO, L.DA

Sede: Póvoa, Pedorido, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 412/20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505708736;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401582

SAPATARIA ANA & SANTOS, L.DA

Sede: Rua Direita, Edifício Boavista, bloco 1, rés-do-chão,
Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 418/20010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505567105;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001446527

TRANSPORTES MANUEL DA SILVA, L.DA

Sede: Boure, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 28/780308; identificação de pessoa colectiva n.º 500546029; data
do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

29 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001446667

JOSÉ ANTÓNIO GOMES MOREIRA � CONSTRUÇÃO
CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lagarém, São Martinho, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 422/20011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505772914;
data do depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

23 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401566

CONTABILIDADE PAIVENSE
DE ANTÓNIO DOS SANTOS SILVA, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 10, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 163/930226; identificação de pessoa colectiva n.º 502956534;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401450
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JOSÉ OLIVEIRA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Freitas de Carvalho, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 334/000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504807072;
data do depósito: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

22 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401515

OXYGENE � FABRICAÇÃO DE MARROQUINARIA, L.DA

Sede: Cruz da Agra, São Martinho, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 272/980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504215671;
data do depósito: 20020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2001.

24 de Abril de 2003. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 2001401787

ESPINHO

IMOBILIÁRIA PROGRESSO DA COSTA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 235/
780818; identificação de pessoa colectiva n.º 500781508; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/030325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva a fotocópia da acta onde consta a nomeação do
gerente Serafim do Couto da Volta e Silva.

Está conforme.

28 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342036

LAPODENTE � LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
DE ESPINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 657/
890524; identificação de pessoa colectiva n.º 502163682; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 10/030326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 3.º do pacto, ficando este com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5985 euros e
56 cêntimos e é formado por quatro quotas do valor nominal de
1496,39 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, respecti-
vamente Ângelo Filipe Natário Carvalho, Raul Jorge Natário
Carvalho, António Manuel Natário Carvalho e Maria Lucinda dos
Santos Carvalho.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

28 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342044

ISABEL SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2302/
030321; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
030321.

Certifico que por Ana Isabel Ribeiro da Silva, casada com Carlos
Joaquim Bastos Silva na separação de bens, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Isabel Silva � Sociedade Unipessoal,
L.da, com sede na Rua Dezanove, 343, freguesia e concelho de Espi-
nho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de
representação social, quer no País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é o comércio a retalho de calçado e aces-
sórios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente
à sócia.

§ único. A sócia poderá efectuar prestações suplementares até ao
montante global de 25 000 euros.

4.º

1 � A gerência fica afecta a um ou mais gerentes, ficando desde
já nomeada gerente a sócia, Ana Isabel Ribeiro da Silva.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

5.º

A sócia pode celebrar com a sociedade quaisquer negócios jurídi-
cos permitidos por lei e que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme.

21 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342052

VULCANIZAÇÃO COSTA VERDE � COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 403/
840601; identificação de pessoa colectiva n.º 501466045; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/030324.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a fotocópia da acta onde consta o seu encerra-
mento e liquidação.

Data da aprovação das contas: 29 de Março de 1997.

Está conforme.

27 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342010

ARMANDO COELHO & LARANJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2304/
030325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
030325.

Certifico que por Armando da Rocha Pinto Coelho e mulher, Ana
Maria de Almeida Laranjeira, casados na comunhão geral, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contra-
to:

1.º

A sociedade adopta a firma Armando Coelho & Laranjeira, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Montado, 39, freguesia de Anta, conce-
lho de Espinho.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de elec-
tricidade, compra, venda, importação e exportação de material eléc-
trico e afins.
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2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, e fica afecta aos sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
sócios gerente.

5.º

Aos sócios fica vedado exercer qualquer actividade que esteja a
ser explorada pela sociedade, quer associado, quer em seu nome, quer
em nome de terceira pessoa.

6.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consenti-
mento da sociedade, tendo os sócios não cedentes o direito de pre-
ferência.

7.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes sejam exi-
gidas prestações suplementares até ao montante global de 50 000 eu-
ros.

Está conforme.

27 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342028

ANA BASTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2306/
030327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030327.

Certifico que por Ana Paula Henriques Bastos, solteira, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ana Bastos, Sociedade Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua Sessenta e Dois, 127, freguesia e concelho
de Espinho.

2.º

O seu objecto social consiste na importação, exportação e co-
mercialização de produtos naturais, prestação de serviços no âmbito
da medicina natural e estética.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente à sócia.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia única, Ana Paula
Henriques Bastos, desde já nomeada gerente.

A outorgante declara que a gerência nomeada fica desde já auto-
rizada a movimentar a quantia correspondente ao capital social, a
fim de fazer face às despesas relacionadas com a constituição e iní-
cio da actividade social, designadamente aquisição de bens e serviços
necessários ao seu funcionamento.

Está conforme.

31 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342079

PEREIRA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 511/
870216; identificação de pessoa colectiva n.º 501780297; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
030321.

Certifico foram depositados na pasta respectiva a fotocópia da
escritura onde consta a cessação de funções da gerente Dolorosa do
Céu Rodrigues Talhas, por renúncia.

7 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282041

VALTER, PEREIRA & SILVA � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2063/
010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505244365; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
021211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a carta onde consta a cessação de funções do
gerente Valter Manuel Mendes Ferreira.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003282033

SOUSA & D�AVÓ, COMÉRCIO, REPRODUÇÃO
E ENCADERNAÇÃO DE FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1261/
970728; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/030407.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura onde consta a dissolução e liquidação da sociedade em epí-
grafe.

Está conforme.

8 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282084

VIEIRAS & PEREIRAS � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1036/
950102; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/030407.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura onde consta a dissolução e liquidação da sociedade em epí-
grafe.

Está conforme.

8 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282092

NUNO ALVES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1461/
990923; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/030403.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura onde consta a dissolução da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

7 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282050

SONO BELO ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1318/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504139843; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/090403.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura onde consta a dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade em epígrafe.

Está conforme.

14 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342087
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VIAGENS E TURISMO � TURESPINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 275/
800417; identificação de pessoa colectiva n.º 500893969; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 8 e 9 e 14/030409.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva a fotocópia da
escritura onde consta a cessação de funções do gerente Amadeu
Soares Pedreira Bouços e a nomeação do gerente Martinho Gomes
Cardoso.

14 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342095

PADARIA O FORNO DE ESPINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 486/
860813; identificação de pessoa colectiva n.º 501715002; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 4/030410.

Certifico que foi aumentado o capital de 4 000 000$ para
22 053 020$ e redenominado para 110 000 euros, tendo, em conse-
quência, alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 110 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de 105 000 euros, do sócio Ma-
nuel Francisco Gomes Duarte, e uma de 5000 euros, da sócia Maria
Gomes de Jesus.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342109

TELMO & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 7/710617;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 1 e 2/290403.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura e da acta onde constam, respectivamente, a dissolução e o
encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 10 de Fevereiro de 2003.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342214

ILDA PINTO & FELICIDADE SILVA � COMÉRCIO
DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2295/
030210; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/030428.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura onde consta a dissolução e o encerramento da liquidação da
sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 44 de Abril de 2003.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342206

APARDOMAR � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1094/
950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503496839; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 4/240403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o seu capital social de 300 000 euros para 400 000 euros, tendo sido

alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, que ficou com a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000 euros, dividido em quatro quotas: duas de 150 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Edgar Manuel Martins de
Oliveira e Silva e Ilídio Martins de Oliveira e Silva; uma de 85 000 eu-
ros, pertencente ao sócio José Manuel de Oliveira Maia, e outra de
15 000 euros, pertencente ao sócio Rolando Ferreira Leite da Con-
ceição.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342192

AIPAL � AGRUPAMENTO INDUSTRIAL
DE PANIFICAÇÃO DE ESPINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 265/
800107; identificação de pessoa colectiva n.º 500528276; inscrição
n.º 34; número e data da apresentação: 8/030415.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva fotocópia da acta
onde consta a nomeação de Mário João Ferreira Gonçalves Faria,
António Alcídio da Mota Faria, Manuel João dos Santos Oliveira e
Carlos Duarte da Conceição para o cargo de gerentes para o biénio
de 2003-2004.

Data da deliberação: 30 de Novembro de 2002.

28 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342184

A. C. O. � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2309/
140403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030414.

Certifico que por Alberto Castro de Oliveira, casado com Maria
Natalina Gonçalves Silva Oliveira na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. C. O. � Transportes, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Pelourinho, 177, lugar de Esmojães,
freguesia de Anta, concelho de Espinho.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadori-
as por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quo-
ta do seu único sócio, Alberto Castro de Oliveira, encontrando-se
totalmente realizado.

§ único. Para o efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, o sócio único declara, sob sua
inteira responsabilidade, que o capital de 50 000 euros já foi deposi-
tado numa conta aberta no banco Crédito Predial Português, balcão
de Júlio Dinis, Porto.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou tam-
bém por gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do
artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único, Alberto
Castro de Oliveira, que, não sendo sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º
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-C do Código das Sociedades Comerciais, e o estranho à sociedade
Henrique Jorge Bernardes Rodrigues, solteiro, residente na Travessa
do Carvalhal, 170, freguesia Anta, concelho de Espinho.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obriga-
-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342168

ARPÓLIS � SERVIÇOS AMBIENTAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2266/
021021; identificação de pessoa colectiva n.º 505643146; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e datas das
apresentações: 9/030415 e 10/030416; entrada: 11/2003.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta onde consta a destituição do gerente Fernando Alberto Rocha
Oliveira e a nomeação de Carlos Joaquim de Oliveira Marques Bor-
rego para o cargo de gerente.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício de 2002 e
rectifica a publicação inserta no Diário da República, 3.ª série,
n.º 302, de 31 de Dezembro de 2002, a p. 28 152-(7), no seguinte
sentido: onde se lê «O capital social, integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro, é de 50 000 euros e corresponde a uma quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia única» deve ler-se «O ca-
pital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única».

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342150

NUTRIVERDE � RESTAURANTE VEGETARIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1004/
940620; identificação de pessoa colectiva n.º 503232513; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 3/030415.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta onde consta a nomeação de Vítor Manuel Cortez Loureiro para
o cargo de gerente.

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342141

VULCANIZAÇÃO LUÍS C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1431/
990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504501100; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 9 e 11/030414.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura onde consta a cessação de funções do gerente Luís Manuel
Monteiro de Almeida Carvalho.

Mais certifico que foi alterado o pacto social, tendo, em conse-
quência, os artigos 3.º, 4.º e 5.º do respectivo contrato ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: duas, sendo uma de 3000 euros
e outra de 1000 euros, ambas pertencentes ao sócio Manuel da Silva
Ribeiro, e uma de 1000 euros, pertencente ao sócio Emanuel Filipe
de Oliveira Ribeiro.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel da Sil-

va Ribeiro, sendo suficiente a sua intervenção para obrigar a so-
ciedade.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral, bem
como ficam autorizados a fazer prestações suplementares de capital
até ao limite de 50 000 euros, a realizar por todos os sócios maio-
res, desde que deliberado por unanimidade dos mesmos.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342133

CARTOLA � ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 966/
931202; identificação de pessoa colectiva n.º 503110965; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/030414.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 002 410$ e redenominado para 5000 euros, tendo, em consequên-
cia, o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por quatro quotas iguais, do valor nominal
de 1250 euros cada uma, e pertencem duas a cada um dos sócios,
António do Couto Canastro e Maria Clara Valente Ferreira Canastro.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003283005

TRANSPORTES CENTRAIS DA COSTA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 65/
731105; identificação de pessoa colectiva n.º 500555338; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/
030411.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a carta onde
consta a cessação de funções do gerente António José da Silva
Ferreira.

15 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003342117

ÍLHAVO

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO GAFANHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 338/
890213; identificação de pessoa colectiva n.º 502110023.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi depositada a prestação
de contas relativas ao ano 2002.

Conferi e está conforme.

22 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 2001530030

CLIABUM � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1559/
030414; identificação de pessoa colectiva P 506534804; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/030414.

Certifico que entre Carla Ferreira Lourenço e marido, José Luís
Feiteira Dias, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, re-
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sidentes na Rua do Engenheiro Von Haff, 33, 2.º, direito, Vera Cruz,
Aveiro, foi constituída, por escritura outorgada em 14 de Abril de
2003, a fl. 128 do livro n.º 237-A do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLIABUM � Clínica Médica
Dentária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, sem
número de polícia, Edifício Esplanada Illiabum, rés-do-chão direito,
freguesia de Ílhavo (São Salvador), concelho de Ílhavo.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de medicina
dentária e actividades afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Carla Ferreira Lourenço e José Luís Feiteira Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Carla
Ferreira Lourenço.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,

incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo an-
tes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realiza-
do no Banco BPI, em Aveiro, Arcada, e as estipulações constantes
deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos legais
vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade
negocial.

14 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002982139

CONFORTIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO, L.DA

Sede: Rua de Júlio Dinis, 44, 1.º, Gafanha da Nazaré

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1182/
991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504682482; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 3/030416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração parcial do pacto social no que respeita aos artigos 1.º e
2.º, por escritura outorgada em 27 de Março de 2003, a fl. 78 do
livro n.º 177-E do Cartório Notarial de Ílhavo, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONFORTIS � Indústria e Comércio
de Artigos de Desporto, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria, comércio, importa-
ção, exportação e representações de artigos de desporto.

Foi depositado na pasta respectiva o pacto social, na sua redac-
ção actualizada.

16 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002982147

PATRIMÓNIO DA VILA � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida de Gago Coutinho, Edifício Chave, fracção A,
rés-do-chão, esquerdo, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1162/
990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504663127; número e
data da apresentação: Of. 6/030414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguinte actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, renunciou à gerência o
ex-sócio Messias dos Santos Cartaxo.

Data: 4 de Abril de 2003.

14 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002982120

LUÍS MANUEL & IRMÃOS, L.DA

Sede: Ilha da Mó do Meio, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 109/
860224; identificação de pessoa colectiva n.º 501602240; número e
data da apresentação: 1/030411.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguinte actos de registo:

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9, renunciou à gerência
Jerónimo dos Santos Cardoso, por carta datada de 28 de Fevereiro
de 2003.

11 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002982104
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MEALHADA

ENCOBARRA � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Zona Industrial, lote 38, Ponte Viadores, Pampilhosa,
Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 519;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945834; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 5/030225.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes re-
gistos: aumento do capital social e transformação de sociedade.

1.º Aristides Ferreira dos Santos Alferes, casado com a outor-
gante a seguir identificada no regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de São Lourenço do Bairro, concelho de
Anadia, residente à Rua de Nossa Senhora da Saúde, no lugar de
Repolão, freguesia e concelho de Oliveira do Bairro, contribuinte
fiscal n.º 173493122, com o bilhete de identidade n.º 9728908,
emitido em 17 de Junho de 1999 no Arquivo de Identificação de
Aveiro;

2.º Maria Helena Francisco dos Santos Alferes, casada com o ou-
torgante acima identificado, natural do Brasil, residente na supra-
-indicada morada, contribuinte fiscal n.º 20371564, com o bilhete
de identidade n.º 11876903, emitido em 28 de Maio de 2002 no
Arquivo de Identificação de Aveiro, os quais outorgam por si e ain-
da na qualidade de representantes legais de seus filhos menores Tia-
go dos Santos Alferes, natural do Brasil, contribuinte fiscal
n.º 242760856, e Leandro dos Santos Alferes, menor, natural do
Brasil, contribuinte fiscal n.º 242760872, com os seus representan-
tes habitualmente residentes;

3.º Pedro Filipe de Almeida Santiago, casado com Susana Marga-
rida da Silva Cardoso Santiago no regime da comunhão geral de bens,
natural de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, e residente na
Urbanização do Gorgulão, lote 12, 4.º, direito, em Coimbra, contri-
buinte fiscal n.º 206973977, com o bilhete de identidade
n.º 10169881, emitido em 29 de Dezembro de 2000 no Arquivo de
Identificação de Coimbra;

4.º José Geraldo Caldas dos Santos, casado com Tânia Regina Dias
Melo no regime da comunhão de adquiridos, natural do Brasil, de
nacionalidade brasileira, e residente na Rua do Dr. Alberto Tavares
de Castro, 21, bloco IV, 5.º, direito, em Oliveira do Bairro, contri-
buinte fiscal n.º 220076510, com o bilhete de identidade
n.º 18003872, emitido em 19 de Dezembro de 2001 no Arquivo de
Identificação de Aveiro;

5.º António da Silva dos Santos Alferes, casado com Mana Amé-
lia Ferreira Gaspar no regime da comunhão geral de bens, natural da
freguesia de Vilarinho do Bairro, concelho de Anadia, e residente na
Rua de Nossa Senhora da Saúde, Repolão, freguesia de Oliveira do
Bairro, dita, contribuinte fiscal n.º 179275380, com o bilhete de
identidade n.º 433584, emitido em 11 de Outubro de 2001 no Ar-
quivo de Identificação de Aveiro;

6.º Daniel dos Santos Alferes, solteiro, maior, natural do Brasil e
residente na freguesia e concelho de Oliveira do Bairro, contribuinte
fiscal n.º 236334719, com o bilhete de identidade n.º 12064227,
emitido em 3 de Dezembro de 1999 no Arquivo de Identificação de
Aveiro;

7.º Jacinto Marques Simões, casado com lida Maria Carvalho Lou-
renço Simões no regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Freixianda, concelho de Ourém, e residente na Rua do Vale
Capitão, 2, lugar de Abades, freguesia de Freixianda, dita, contribu-
inte fiscal n.º 120428938, com o bilhete de identidade n.º 7513887,
emitido em 2 de Dezembro de 1999 no Arquivo de Identificação de
Santarém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
acima referidos.

E pelos primeiro e segunda outorgantes foi dito:
Que são os únicos e actuais sócios da sociedade comercial por quotas

sob a firma ENCOBARRA � Engenharia e Construções, L.da, com
sede no na Zona Industrial, lote 38, em Ponte Viadores, freguesia de
Pampilhosa, concelho da Mealhada, pessoa colectiva n.º 502945834,
devidamente matriculada na Conservatória do Registo Comercial da
Mealhada sob o n.º 519, com o capital social, integralmente realiza-
do, de 149 639 euros e 37 cêntimos, dividido em duas quotas: uma
do valor nominal de 134 675 euros e 43 cêntimos, pertencente ao
sócio Aristides Ferreira dos Santos Alferes, e outra do valor nomi-
nal de 14 963 euros e 94 cêntimos, pertencente à sócia Maria Hele-
na Francisco dos Santos Alferes, como verifiquei por certidão do
registo comercial, que arquivo;

Que, dando cumprimento à deliberação da assembleia geral daque-
la sociedade realizada a 6 de Novembro último, constantes da res-

pectiva acta n.º 17, cuja pública-forma arquivo, pela presente escri-
tura aumentam o capital social da sobredita sociedade de 149 639 eu-
ros e 37 cêntimos para 600 000 euros, sendo a importância do au-
mento de 450 360 euros e 63 cêntimos, através da incorporação de
reservas livres no valor de 289 043 euros e 55 cêntimos e reservas
legais no valor de 11 317 euros e 8 cêntimos, e que perfazem o
montante global de 300 360 euros e 63 cêntimos, na proporção das
actuais quotas dos sócios e para reforço das mesmas, entrando o sócio
Aristides com o valor de 270 294 euros e 53 cêntimos e a sócia Maria
Helena com o valor de 30 066 euros e 10 cêntimos e ainda da quan-
tia de 150 000 euros, realizada pelos actuais sócios Aristides Fer-
reira dos Santos Alferes no montante de 39 030 euros e 4 cêntimos,
Maria Helena Francisco dos Santos Alferes no montante de
26 969 euros e 96 cêntimos e pelos novos sócios Tiago dos Santos
Alferes, Leandro dos Santos Alferes, Daniel dos Santos Alferes,
António da Silva dos Santos Alferes, Pedro Filipe de Almeida San-
tiago, José Geraldo Caldas dos Santos e Jacinto Marques Simões, que
assim entram para a sociedade com uma quota do valor nominal de
12 000 euros cada um, declarando aceitarem associar-se nos termos
do pacto social, e, consequentemente, a alteração do artigo 3.º do
respectivo pacto social, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000 euros, representado por nove quotas: uma quota do valor
nominal de 444 000 euros, pertencente ao sócio Aristides Ferreira
dos Santos Alferes; uma quota do valor nominal de 72 000 euros,
pertencente à sócia Maria Helena Francisco dos Santos Alferes, e
sete quotas iguais, do valor nominal de 12 000 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Tiago dos Santos Alferes, Le-
andro dos Santos Alferes, Daniel dos Santos Alferes, António da
Silva dos Santos Alferes, Pedro Filipe de Almeida Santiago, José
Geraldo Caldas dos Santos e Jacinto Marques Simões.

Pelo primeiro outorgante foi ainda dito, na qualidade de gerente
da sociedade e sob sua responsabilidade pessoal, que o montante do
aumento em dinheiro já deu entrada no caixa social, não sendo de
exigir pela lei e pelo contrato a realização de outras entradas e que
não tem conhecimento de que, desde o dia a que se reporta o balan-
ço elaborado especialmente para efeitos deste reforço de capital,
hajam ocorrido diminuições patrimoniais que obstem ao presente
aumento.

Disseram os primeiro e segunda outorgantes:
Que naquela reunião de assembleia geral foi também apreciado um

relatório da gerência para efeitos de transformação desta sociedade
em sociedade anónima, com o parecer favorável do revisor oficial
de contas, tendo sido aprovado:

a) Um balanço especial elaborado para efeitos de transformação
desta sociedade em sociedade anónima;

b) A transformação da sociedade, não tendo havido oposição ou
exoneração de qualquer sócio;

c) Os novos estatutos pelos quais passará a reger-se esta sociedade;
Que o património da sociedade é superior ao capital adicionado à

reserva legal e não existem quaisquer impedimentos à transforma-
ção que se quer operar, nem houve oposição à transformação nos
prazos estabelecidos nos n.os 2 e 3 do artigo 131.º do Código das
Sociedade Comerciais;

Que, em execução daquela deliberação, declaram a sociedade
transformada em sociedade anónima que girará sob a firma
ENCOBARRA � Engenharia e Construções, S. A., passando o seu
capital social a ser representado por 600 000 acções no valor no-
minal de 1 euro cada uma, que os actuais sócios recebem em substi-
tuição e na proporção correspondente às suas quotas e será regulado
pelos artigos constantes de um documento complementar elaborado
nos termos do n.º 1 do artigo 64.º do Código do Notariado, que ar-
quivo e fica a fazer parte integrante desta escritura, do qual os ou-
torgantes declaram conhecer e aceitar o seu conteúdo.

Assim o disseram e outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto,

na competente conservatória do registo comercial, no prazo de três
meses a contar de hoje.

Arquivo:
a) Fotocópia do referido balanço, que serviu de base à deliberação

de transformação da sociedade, reportado a 30 de Setembro de 2002;
b) Relatório justificativo da transformação, elaborado pela gerên-

cia da sociedade;
c) Declaração da análise do projecto de transformação, elaborada

pelo revisor oficial de contas;
d) O referido documento complementar.
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Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos feita a expli-
cação do seu conteúdo, após as 17 horas.

(Assinaturas ilegíveis.) � A Notária, (Assinatura ilegível.)

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, duração sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de ENCOBARRA � Engenharia
e Construções, S. A., e durará por tempo indeterminado, com início
nesta data.

2 � A sede social é na Zona Industrial, lote 38, em Ponte de
Viadores, freguesia de Pampilhosa, concelho da Mealhada.

3 � Por deliberação do conselho de administração, a sede pode
ser deslocada para outro lugar deste concelho ou de qualquer dos
concelhos limítrofes.

4 � Também por deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode criar delegações, filiais, sucursais, agências ou outras
formas de representação e localizá-las no País ou fora dele.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil, a prestação
de serviços de engenharia, o aluguer de mão-de-obra, a compra e
venda de materiais de construção e o aluguer de equipamentos e
máquinas de construção civil.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e outros valores mobiliários

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 600 000 euros e fica representado por
600 000 acções, cada uma com o valor nominal de 1 euro.

2 � Desde que, em assembleia geral, e após a totalidade do capi-
tal estar realizado, fique deliberado com votos favoráveis que cor-
respondam, pelo menos, a 60% do capital, efectuar prestações su-
plementares ao capital, todos os sócios são obrigados a entrar com
dinheiro necessário para perfazer o montante deliberado e no prazo
que for decidido.

3 � O montante global de tais prestações pode ir até 1 000 000 de
euros, será repartido por todos os sócios na proporção do capital de
cada um e só pode ser reembolsado desde que a situação líquida não
fique inferior à soma de capital e da reserva legal.

4 � A assembleia geral só pode deliberar o reembolso destas pres-
tações desde que todos sejam beneficiados com tal reembolso e seja
respeitada a proporcionalidade acima referida.

5 � Do mesmo modo, pode ser deliberada a incorporação em
capital social de prestações suplementares.

ARTIGO 4.º

1 � Todas as acções iniciais são nominativas e só podem ser
convertidas em acções ao portador nas condições previstas neste
pacto social.

2 � O accionista que pretenda a conversão das suas acções em
acções ao portador deve formular o pedido ao conselho de adminis-
tração, o qual o apreciará, de acordo com a justificação sumária
apresentada pelo interessado.

3 � O conselho de administração, desde que entenda ser atendí-
vel o pedido formulado, comunicará ao presidente da mesa da as-
sembleia geral a necessidade de a convocar para deliberar sobre a
proposta de conversão por ela apresentada.

4 � O interessado poderá converter as suas acções, desde que a
proposta apresentada seja aprovada por votos que correspondam a,
pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, ainda que por chancela.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 5000 acções.

ARTIGO 6.º

1 � Sob proposta do conselho de administração, acompanhada
de parecer do fiscal único, a assembleia geral pode autorizar a emis-
são de acções preferenciais sem voto até ao montante representati-
vo de metade do capital da sociedade.

2 � A deliberação que autorizar a emissão de acções preferenci-
ais sem voto deve, sob pena de ineficácia, definir o respectivo divi-
dendo prioritário.

3 � Nos aumentos do capital por incorporação de reservas pode-
rão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferenci-
ais sem voto, a distribuir exclusivamente pelos sócios que já sejam
titulares de acções desta categoria, na proporção daquelas de que cada
um seja titular.

4 � As acções aqui referidas ficam sujeitas a remição quando a
assembleia geral o deliberar, de harmonia com o que for estabelecido
na deliberação que as autorizar. Dentro dos termos legais e com o
prémio que tiver sido fixado na mesma deliberação.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações e outros valores mobili-
ários que não sejam acções, em qualquer modalidade e forma legal-
mente admissíveis.

2 � A emissão pode ser deliberada pelo conselho de administra-
ção, desde que previamente autorizado pela assembleia geral, de acordo
com os termos daquela autorização, e com o parecer favorável do
fiscal único.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão de acções nominativas, a título gratuito, por
acto inter vivos, quando o donatário não se encontre na linha suces-
sória legal do doador, não é válida para com a sociedade, sem con-
sentimento dado para o efeito em assembleia geral, a qual tem de se
pronunciar no prazo de 60 dias após o pedido de consentimento
apresentado pelo interessado ao conselho de administração.

2 � Na cessão de acções nominativas a título oneroso a quem
não for accionista, os restantes accionistas que sejam titulares de
acções também nominativas têm o direito de preferência.

3 � Para que possa ser exercido este direito de preferência, o
cedente das acções deve comunicar ao conselho de administração,
por carta registada, com aviso ou protocolo, as condições do pro-
jectado negócio, incluindo a identidade completa do pretendente
comprador.

4 � O conselho de administração deve comunicar prontamente
aos restantes accionistas o conteúdo daquela carta e estes perdem o
direito de preferência se não se manifestarem ao referido conselho
a vontade de preferir, do mesmo modo, até 45 dias da data da emis-
são da carta referida ao n.º 3.

5 � Se mais de um accionista pretender preferir, as acções serão
rateadas do acordo com o número de acções nominativas de que cada
um dos preferentes seja titular.

6 � O accionista interessado na transmissão ou cessão pode
efectuá-la nas anunciadas condições, se não receber qualquer respos-
ta no prazo de 60 dias.

7 � As cláusulas previstas nos anteriores n.os 1 e 2 devem ser
transcritas nos títulos ou nas contas de registo de acções, sob pena
de serem inoponíveis a terceiros de boa-fé.

ARTIGO 9.º

1 � O accionista que ceder ou transmitir acções, em contraven-
ção com o disposto no artigo 8.º, fica impedido de votar nas assem-
bleias que se efectuarem nos dois anos seguintes ao conhecimento,
pela sociedade, da cedência ou transmissão feita.

2 � Aquele que adquirir acções em contravenção do disposto no
artigo 8.º não pode exercer o direito de voto decorrente das acções
assim adquiridas e perde, a favor da sociedade, os respectivos divi-
dendos, enquanto, em assembleia geral, não for autorizada a aquisi-
ção irregularmente feita.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
pelo menos até 10 dias antes, possuam 10 ou mais acções em seu
nome averbadas no livro do registo da sociedade ou, tratando-se de
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acções ao portador não registadas, demonstrem terem feito o seu
depósito numa instituição de crédito, através de declaração emitida
pela depositária, com a mesma antecedência.

2 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto; os accio-
nistas possuidores de um número de acções inferior a 10 poderão
agrupar-se de forma a somar esse número, fazendo-se então repre-
sentar por qualquer um dos agrupados.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas,
pelo cônjuge, ascendente ou descendente ou por um membro do
conselho de administração.

4 � Os accionistas pessoas colectivas serão representadas por um
membro da sua administração, direcção ou gerência.

5 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia
geral e entregues na secretaria da sociedade com, pelo menos, cinco
dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a respec-
tiva reunião.

6 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e, mesmo
que não disponham de direito de voto, poderão intervir nos traba-
lhos, apresentar propostas e participar nos respectivos debates.

7 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convoca-
tória, desde que estejam presentes accionistas que representem a
maioria do capital.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e dois secretários, eleitos em assembleia geral de entre accio-
nistas ou não, por um período de três anos, e poderão sempre ser
reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral convocar e diri-
gir as respectivas reuniões da assembleia, dar posse aos membros do
conselho de administração e fiscal único, bem como exercer as de-
mais funções que lhe são conferidas por lei e pelo presente estatuto.

ARTIGO 12.º

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral de-
vem ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impos-
tas por lei.

2 � Enquanto todas as acções forem nominativas, as assembleias
gerais podem ser convocadas por cartas registadas, expedidas com a
antecedência mínima de 21 dias, aos sócios e demais pessoas que
devam estar presentes.

3 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal seja solicitado pelo conselho de
administração ou pelo fiscal único.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três, cinco ou sete membros, eleitos
pela assembleia geral de entre os accionistas ou não accionistas, por
um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição por suces-
sivos triénios sem qualquer limitação.

2 � Os administradores, findo o mandato, mantêm-se em fun-
ções até serem substituídos.

3 � A eleição é feita por listas completas, nas quais serão desig-
nados o presidente e o vice-presidente.

4 � Na falta ou impedimento definitivo de qualquer administra-
dor, os demais procederão a cooptação de um substituto. Se for
necessário substituir o presidente, o conselho de administração de-
signará qual, de entre eles, substitui o presidente impedido. O man-
dato do novo administrador cooptado terminará no fim do período
para o qual o administrador substituído tinha sido eleito.

5 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-
nada ou não, conforme for deliberado pela assembleia electiva, a
qual, se obrigar a prestar caução, determinará o respectivo valor.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração deverá reunir, pelo menos, uma
vez por trimestre e, além disso, sempre que for convocado pelo
presidente.

2 � Cada administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigi-
da ao presidente, mas cada instrumento de representação não pode
ser utilizado mais de uma vez. As cartas de representação ficarão
arquivadas como anexos à acta da reunião respectiva.

3 � Os administradores serão convocados por qualquer forma
adequada permitida por lei, emitida com o tempo de antecedência
que, nas circunstâncias, permitam a comparência dos convocados.
A convocatória deverá precisar os assuntos sobre os quais o conse-
lho de administração irá pronunciar-se.

4 � Para que o conselho de administração possa deliberar valida-
mente é necessário que esteja presente ou devidamente representada
a maioria dos seus membros. O conselho de administração deliberará
sobre os assuntos agendados para a reunião, podendo, todavia, discu-
tir e deliberar sobre assuntos que nisso acordem todos os membros
presentes.

5 � De cada reunião será lavrada acta, por todos assinada.

ARTIGO 15.º

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de administração da sociedade, previstos no artigo 406.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

2 � O conselho de administração poderá, por maioria dos votos,
delegar a gestão corrente da sociedade num administrador-delegado.

3 � Esta delegação é efectuada por deliberação que fique a cons-
tar da acta do conselho delegante.

4 � O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou mandatários da sociedade, fixando com toda a precisão os actos
que estes podem praticar e a duração do mandato.

ARTIGO 16.º

1 � Compete ao conselho de administração representar ple-
namente a sociedade em juízo e fora dele, através dos elementos
que para o efeito forem designados; na falta de designação, a
sociedade será representada pelo presidente do conselho de admi-
nistração.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de um procurador nomeado pelo pre-

sidente do conselho de administração e qualquer outro membro do
conselho de administração;

c) Pela assinatura de um mandatário ou procurador no limite dos
poderes que lhe tenham sido conferidos para a prática de certos e
determinados actos pelo conselho de administração, desde que a
deliberação seja tomada por unanimidade dos membros do conselho
de administração.

3 � Os documentos relativos a actos de mero expediente pode-
rão ser assinados por um só administrador, ou por um procurador
nos termos e limites do respectivo mandato.

4 � Considerem-se actos de mero expediente os que se destinem
a dar despacho aos negócios correntes da sociedade, cabendo nesta
categoria o saque e endosso de letras, o endosso de cheques e quais-
quer outros títulos para depósito nas contas da sociedade, bem como
o recebimento de quaisquer importâncias, o recebimento de enco-
mendas postais, cartas ou vales sob registo.

ARTIGO 17.º

Os administradores serão remunerados ou não, conforme for de-
liberado na assembleia electiva, ou noutra, e pelo modo que for es-
tabelecido nessa mesma assembleia.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a
um suplente, eleitos pela assembleia geral, de entre revisores oficiais
de contas ou sociedades revisoras de contas, por períodos de três
anos, e podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único será remunerado como ficou previsto no
artigo 17.º, para o conselho de administração ou, pelo próprio
conselho de administração, por delegação expressa da assembleia
geral.
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CAPÍTULO VI

Das contas e aplicação de resultados e cláusulas finais

ARTIGO 19.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

1 � Relativamente a cada exercício social, o conselho de admi-
nistração elaborará os documentos de prestação de contas exigidos
legalmente, os quais, juntamente com o relatório de gestão e a pro-
posta de aplicação de resultados, serão apresentados ao fiscal único
e, posteriormente, à assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
ou reforçadas as reservas impostas por lei, ou votadas na assem-
bleia, terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, a qual pode
decidir, por maioria simples, a não distribuição de qualquer lucro,
remetendo-o para reserva especial ou, simplesmente, para resulta-
dos transitados.

CAPÍTULO VII

Normas transitórias

ARTIGO 22.º

1 � Os membros do conselho de administração e da mesa da as-
sembleia geral, neste 1.º triénio, auferem a remuneração que vier a
ser fixada na primeira assembleia geral.

2 � A assembleia delega no conselho de administração o encargo
de fixar as remunerações do fiscal único e do seu suplente.

ARTIGO 23.º

1 � Ficam desde já nomeados para o primeiro mandato os se-
guintes órgãos sociais:

a) Mesa da assembleia geral:
Presidente: António da Silva dos Santos Alferes;
1.º secretário: José Geraldo Caldas dos Santos;
2.º secretário: Jacinto Marques Simões;
b) Fiscal único: Dr. Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor ofici-

al de contas n.º 637, em representação de Jorge Silva, Oliveira e
Silva, Victor Campos & A. Neto, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas n.º 92;

Fiscal suplente: Dr. António Victor de Almeida Campos, revisor
oficial de contas n.º 749;

c) Conselho de administração:
Presidente: engenheiro Aristides Ferreira dos Santos Alferes;
Vice-presidente: Maria Helena Francisco dos Santos Alferes;
Vogal: Pedro Filipe de Almeida Santiago.

Está conforme.

27 de Março de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Dias Monteiro.
2001643128

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

DIAMANJÓIA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2388/910702; identificação de pessoa colectiva n.º 502582103;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/030411.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade deslocou a sede
para a Rua do Conde de Santiago de Lobão, 127, Oliveira de Aze-
méis.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2000885829

PLÁSTICOS CURVALIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4426/030403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
030403.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Frederico Alexandre
Basaloco Soares de Albergaria, solteiro, maior, residente na Rua da
Quinta das Heras, 99, Canidelo, Vila Nova de Gaia, Fernando Manu-
el Saraiva de Araújo, casado com Anabela Tavares Guerra Araújo na
comunhão de adquiridos, residente na Estrada Nacional n.º 107, qui-
lómetro 19, 35, 2.º, frente, Ardeães, Águas Santas, Maia, e Orlando
Pinho da Silva, casado com Rosa Maria Pinto Ferreira Cardoso da
Silva na comunhão de adquiridos, residente em Tagim, Macieira de
Cambra, Vale de Cambra, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Plásticos Curvalis, L.da, e tem a sua
sede no lugar da Fontanheira, freguesia de Carregosa, concelho de
Oliveira de Azeméis.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio de produtos e
componentes plásticos e metálicos; representações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e está dividido em três quotas iguais, do valor nominal
de 1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

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.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279466

MANUEL FERREIRA DA CRUZ, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4428/030404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
030404.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que Manuel dos Santos Ferreira da
Cruz, casado com Olinda Santos Peralta na comunhão geral, resi-
dente na Rua da Cavada, 42, Sepins, Cantanhede, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Ferreira da Cruz, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vendas, freguesia de
Pinheiro da Bemposta, concelho de Oliveira de Azeméis.
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§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede da sociedade ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, assim como poderá a sociedade proceder à cri-
ação de sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social.

2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurante, churrasca-
ria, take away, tipo tradicional � restauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que constitui uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio, Manuel dos Santos Ferreira da Cruz.

O sócio fica obrigado a prestações suplementares até ao décuplo
do capital social, deliberando-se em assembleia geral sobre o mon-
tante e o momento da sua prestação.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único,
Manuel dos Santos Ferreira da Cruz.

2 � Compete à gerência os mais latos poderes de administração,
bem como:

a) Comprar, vender ou tomar de aluguer viaturas automóveis,
máquinas e equipamentos comerciais, incluindo por contratos lea-
sing e ALD; e

b) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
3 � Nos seus actos e contratos a sociedade obriga-se com a assi-

natura do seu gerente.
5.º

1 � O sócio exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio
ou seus representantes.

3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo único sócio e a sociedade serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto social diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas e associar-se a quaisquer outras pessoas colectivas.

7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

8.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando esta deles
carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem fixadas
em assembleia geral.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279474

CABRAL & FILHOS 3 � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2903/950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503467782;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/030410.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital na quantia de 50 120,21 euros, reali-
zado: quanto a 0,01 euros em dinheiro, para ajustamento do capital
social convertido em euros à soma das quotas redenominadas e quanto
a 50 120,20 euros em dinheiro pelos sócios, José Dias Cabral, Olin-
da Campos Alves, Serafim Alves Cabral e Pedro Alves Cabral, na
proporção das suas quotas e para aumento do seu valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas do valor nominal de 25 000 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Dias Ca-
bral, Olinda Campos Alves, Serafim Alves Cabral e Pedro Alves
Cabral.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279520

TESOURAS D�OURO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3284/970923; identificação de pessoa colectiva
n.º 503969796; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
6/030402.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
mútuo acordo das sócias, Rosária de Fátima de Brito Martins e Maria
da Conceição Martins da Costa, e encerramento da liquidação, ten-
do as contas sido aprovadas em 25 de Março de 2003.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279431

P. J. A. � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1825/861211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501754962; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
7/030402.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital na quantia de 100 000 euros, realiza-
do em dinheiro e subscrito pela sócia Regina Carneiro da Silva Nu-
nes, para aumento do valor nominal da sua quota;

b) Foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da respectiva escrita, é de 250 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma do valor de 130 000 eu-
ros, pertencente ao sócio António Manuel Fernandes Nunes, e ou-
tra de 120 000 euros, da sócia Regina Carneiro da Silva Nunes.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quádruplo do valor do capital social, se assim for delibe-
rado por maioria, mais podendo os sócios fazer à sociedade os supri-
mentos de que ela carecer, nos termos e condições a fixar em
assembleia geral.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279415

ALFTAVARES � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4427/030403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
030403.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e participações

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma ALFTAVARES � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e outros locais de representação

1 � A sede social é no lugar Vila Chã, freguesia de São Roque,
concelho de Oliveira de Azeméis, podendo ser transferida, nos ter-
mos da lei, por deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
País, as delegações ou qualquer outra forma de representação que
julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto social e participações

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis,
construção de edifícios e arrendamento de imóveis.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades com objecto diferente do referido no artigo anterior e em
sociedades reguladas por leis especiais para, nomeadamente, formar
agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades, con-
sórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro no acto da constituição da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � O capital é representado por 10 000 acções ao portador,
registadas ou não, do valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 50, 100,
1000 e 5000 acções e estes assinados por um administrador, po-
dendo a assinatura ser aposta por si ou reproduzida por meios me-
cânicos.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as deliberações vinculativas para to-
dos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

ARTIGO 7.º

Direitos e representações

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e aí discu-
tir e votar todos os accionistas que até cinco dias da data marcada
para a reunião provem ser titulares de acções.

2 � A prova da titularidade de acções será feita pelo averbamen-
to no livro de registos da sociedade e por documento emitido por
instituição de crédito, atestando que as mesmas estão depositadas
em nome do titular.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar na reunião da

assembleia geral nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

Competência da assembleia geral

Além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá, em
especial, à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Fixar o número de membros do conselho de administração, que

deverá ser em número superior a dois e inferior a seis, e eleger os
mesmos, bem como o respectivo presidente.

ARTIGO 9.º

Convocação da assembleia geral

A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente da
respectiva mesa ou por quem o substitua, nos prazos e pelos meios
estabelecidos na lei.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por um período de quatro anos, de entre os acci-
onistas ou não, reelegíveis uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único ou conselho de administração composto por três ou cinco
membros, accionistas ou não, conforme decidido em assembleia ge-
ral, e nela eleitos por um período de quatro anos, reelegíveis por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

Competência

Compete, especialmente ao administrador único ou conselho de
administração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações que se insiram no seu objecto social;

b) Adquirir, onerar, alienar quaisquer direitos, bens móveis ou
imóveis, sempre que o entenda conveniente para a sociedade;

c) Contrair empréstimos e outro tipo de financiamentos e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei.

ARTIGO 13.º

Delegações de poderes e mandatários

O administrador único ou o conselho de administração poderá
delegar em algum ou alguns dos seus membros os poderes e compe-
tências de gestão e representação.

ARTIGO 14.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
1) Pela assinatura do administrador único;
2) Pela assinatura, em conjunto, de dois administradores;
3) Pela assinatura de um procurador, dentro dos poderes que lhe

forem delegados.
ARTIGO 15.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente, devendo reunir pelo menos uma vez por mês.

2 � As reuniões terão lugar na sede social ou noutro lugar que
for indicado na convocatória.

3 � As deliberações do conselho de administração devem ser
tomadas pela maioria dos membros presentes ou representados.

4 � Em caso de empate nas deliberações o presidente tem voto
de qualidade.
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CAPÍTULO V

Secretário-geral da sociedade

ARTIGO 16.º

A assembleia geral que designou o conselho de administração de-
signa, por igual período, um secretário-geral para a sociedade, com
as competências previstas no artigo 446.º-B do Código das Socieda-
des Comerciais.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

ARTIGO 17.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos termos da
lei, por um fiscal único e a um suplente, eleitos por quatro anos.

ARTIGO 18.º

A remuneração do fiscal único e do administrador único ou con-
selho de administração será fixada pela assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e finais

ARTIGO 19.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

Está conforme.

1 de Maio de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição Maia
Meireles Oliveira. 2003279555

MIUTU � MODELAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4339/020916; identificação de pessoa colectiva n.º 505878470;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 15; números
e data das apresentações: Of. 7, 9 e 10/030404.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Os gerentes Maria Fernanda Valente Soares e Luizildo Godinho
Damásio cessaram as suas funções em 4 de Dezembro de 2002, por
renúncia;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos valores constantes da escrituração social, é de
5400 euros, dividido em cinco quotas, sendo três quotas perten-
centes a Maria Fernanda Valente Soares, dos valores nominais
de 2700 euros, 900 euros e 900 euros, e duas quotas iguais, de
450 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Fábio Daniel
Cougil Valente e Catarina Cougil Valente.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida por Rui Filipe Valente
Soares Leite da Silva, casado, residente no lugar de Outeiro do Mo-
inho, freguesia de Ul, concelho de Oliveira de Azeméis, contribuinte
fiscal n.º 212463942, sendo necessária e suficiente a sua interven-
ção para obrigar a sociedade.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279504

JORGE DA COSTA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3663/991022; identificação de pessoa colectiva n.º 504453360;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/030404.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida por
mútuo acordo dos sócios, Jorge da Costa Soares e Nuno Miguel Go-
mes Soares, tendo as contas sido aprovadas em 23 de Dezembro de
2002, nada havendo a liquidar ou partilhar.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279512

INDÚSTRIA DE CALÇADO ORBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 956/750528; identificação de pessoa colectiva n.º 500138915;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 8 e 9/030411.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Os gerentes Manuel Filipe Moreira dos Santos, António Joa-
quim Jesus dos Santos e José Ângelo de Jesus Santos cessaram as suas
funções em 27 de Março de 2001, por renúncia;

b) Por deliberação de 27 de Março de 2001, foram nomeadas
gerentes Teresa Daniela Valente dos Santos e Carla Manuela Valen-
te dos Santos.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003279636

PÉCAR � CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1651/840120; identificação de pessoa colectiva n.º 501430067;
inscrições n.os 3 e 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 11, 12, OF. 14 e 15 a 17/
030414.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que:

a) Foi reduzido o capital social na quantia de 0,02 euros para ajus-
tamento do capital social convertido em euros à soma das quotas
redenominadas;

b) Foi aumentado o capital social na quantia de 12,04 euros, re-
alizado em dinheiro e subscrito pelos sócios Manuel da Costa Ferreira,
Dalila Alves de Pinho Costa, António Pereira de Lemos e Maria da
Conceição da Costa Ferreira, em partes iguais e para aumento do
valor nominal das suas quotas;

c) A gerente Maria da Conceição da Costa Ferreira cessou as suas
funções em 17 de Janeiro de 2003, por renúncia;

d) Foram alterados os artigos 3.º e 5.º do pacto social, cuja redac-
ção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e com os demais valores constantes da escrita, e corresponde
à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Manuel da Costa Ferreira e Dalila Alves de Pi-
nho Costa.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital actual, no termos a fixar em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme foi
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, Manuel
da Costa Ferreira e Dalila Alves de Pinho Costa, desde já nomeados
gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.
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Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003278745

BRANDÃO & SILVA � HERDEIROS DE SEVERINO
SOARES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4395/030121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505378981; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
7/030414.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 17 500 euros,
realizado em dinheiro e subscrito por ambas as sócias, Ana Maria da
Silva Brandão, com 12 250 euros, para aumento do valor nominal
da sua quota de 3500 euros, resultante da unificação das quotas de
2000 euros e 1500 euros, de que era titular, e Mónica Alexandra
Brandão da Silva, com 5250 euros, para aumento do valor nominal
da sua quota;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 500 euros, dividido em duas quotas: uma de 6750 euros, perten-
cente à sócia Mónica Alexandra Brandão da Silva, e outra no valor
nominal de 15 750 euros, pertencente à sócia Ana Maria da Silva
Brandão.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003278737

DINÂMICA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2410/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502642653;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 6/030409.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram alterados os artigos 1.º e
2.º do contrato social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrodinâmica � Importação,
Exportação e Comércio Alimentar, S. A., e tem a sua sede no lugar
de Adães, freguesia de Ul, concelho de Oliveira de Azeméis.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de gran-
de variedade de mercadorias, comércio por grosso de géneros ali-
mentícios e produção agrícola.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003278729

ELECTRO RENOVADORA CESARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2145/891020; identificação de pessoa colectiva n.º 502238216;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/030403.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 602 410$, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios, António Aguiar de Pi-
nho, Domingos Agostinho Borges de Pinho e José António Borges
de Pinho, casado com Maria da Conceição Gomes da Rocha na co-
munhão de adquiridos, na proporção das suas quotas e para aumento
do seu valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas: duas pertencentes ao sócio
António Aguiar de Pinho, uma de 2500 euros, outra de 2000 euros
e duas quotas de 250 euros cada uma, pertencentes aos sócios, Do-
mingos Agostinho Borges de Pinho e José António Borges de Pi-
nho.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003278702

PAPILLON � ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3870/010125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505313715; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
2/030404.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade foi dissolvida
por mútuo acordo das sócias, Maria da Conceição Fernandes Nu-
nes da Silva e Susana Mafalda Nunes da Silva. Encerramento da
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 8 de Fevereiro de
2002.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003278672

DIAS VERDES � RECOLHA, LOCAÇÃO, EXPLORAÇÃO,
SANEAMENTO E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2679/931004; identificação de pessoa colectiva
n.º 503065935; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
6/030404.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 120 000 euros
realizado: quanto a 93 588,33 euros, por incorporação de reservas
livres; quanto a 4489,82 euros, por incorporação de reservas de
reavaliação, e quanto a 21 921,85 euros, por incorporação de reser-
vas legais, e subscrito por ambas as sócias, Maria Adelaide de Jesus
Pereira e Cristina Maria de Jesus Oliveira, na proporção das suas
quotas e para aumento do seu valor nominal;

b) Foi alterado o artigo 3.º do pacto social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores que constituem o activo da sociedade, é de 520 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
506 123 euros e 45 cêntimos, pertencente à sócia Maria Adelaide
de Jesus Pereira, e uma no valor nominal de 13 876 euros e 55 cên-
timos, pertencente à sócia Cristina Maria de Jesus Oliveira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2003278710
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OLIVEIRA DO BAIRRO

ANTÓNIO & MERCEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 453; identificação de pessoa colectiva n.º 503176389.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano 2002.

28 de Abril de 2003. � A Ajudante, Virgínia Maria Martinho Aires
Montenegro. 2000337449

SANTA MARIA DA FEIRA

FONTES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícu-
la: 1076/751030; identificação de pessoa colectiva n.º 500353751;
depósito n.º 979; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2000.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217448

VIRIOS � TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Meia Légua, Escapães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4565/951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503633747;
número da prestação de contas: 862; data do depósito: 020626.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

22 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 2000156983

MACOFEIRA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DA FEIRA, L.DA

Sede: Cruz, Lobão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3536/920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502792353;
inscrição n.º 5; números e datas das apresentações: 27/020123 e 17/
030109.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, sen-
do o aumento, de 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios na proporção e em reforço das quotas, redenominação do
capital social para euros e foi alterada a redacção do artigo 3.º do
pacto social, que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é formado por uma quota do valor nominal de 3250 euros, per-
tencente ao sócio José de Sousa e Silva, e uma quota do valor nominal
de 1750 euros, pertencente à sócia Maria do Céu da Silva Santos.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

22 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000217569

AMADEU & SILVA, L.DA

Sede: Rua do Engenho, 56, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3155/900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502499605;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 34/020103.

Certifico que foi reforçado o capital social para 1 002 410$, sen-
do o aumento, de 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios na proporção e em reforço das suas quotas, redenominação
do capital social para euros e foi alterada a redacção do artigo 3.º do
pacto social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais: uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio Manuel Pereira da Silva, e outra de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Amadeu Gomes Fernandes.

Foi ainda depositado na respectiva pasta o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

22 de Maio de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000217568

SILVA PINHEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5349/980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504134825.

Certifico que em 27 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000217447

AUTO REPARADORA BAPTISTA & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6114/990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504522779.

Certifico que em 27 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000217446

CORTIÇAS PEDRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4821/960906; identificação de pessoa colectiva n.º 503756768.

Certifico que em 27 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000217445

IMOCOUTINHO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5402/980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504250426.

Certifico que em 27 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000217444

SKYTOUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6128/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504550667.
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Certifico que em 27 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000217443

FERNANDES & MELO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5651/980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504269003.

Certifico que em 27 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000217442

MANUEL JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2983/900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502304480.

Certifico que em 27 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000217441

SERRALHARIA FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3700/930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502959738.

Certifico que em 27 de Junho de 2002 foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000217440

M. B. M. M. � INDÚSTRIA DE METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Calvário, Mosteiró, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5736/981103; identificação de pessoa colectiva n.º 504298380;
número da prestação de contas: 910; data do depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

29 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000217555

ABEL PINHO REIS, L.DA

Sede: Monte, Mosteiró, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6994/010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505496046;
número da prestação de contas: 915; data do depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

29 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000217554

ÓSCAR LEAL � AUTOMÓVEIS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Godinha, Escapães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6963/010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505502429;
número da prestação de contas: 9165; data do depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

29 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000217553

ANTÓNIO COVAL & FILHOS, L.DA

Sede: Casalinho, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4350/950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503495085;
número da prestação de contas: 922; data do depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

29 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000217552

GOMES & PEREIRA COSTA, L.DA

Sede: Proselha, Mosteiró, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6737/010216; identificação de pessoa colectiva n.º 505318997;
número da prestação de contas: 919; data do depósito: 020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

29 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000217551

FONTES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1076/751030; identificação de pessoa colectiva n.º 500353751;
depósito n.º 980; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217550

FÁBRICA DE PAPEL E CARTÃO DA ZARRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 667/670412; identificação de pessoa colectiva n.º 500107220; de-
pósito n.º 948; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217516

DECAIL � DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3197/901115; identificação de pessoa colectiva n.º 502519380;
depósito n.º 949; data: 27062002.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217514

OSIN � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5308/971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504031457;
depósito n.º 950; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217513

P. S. L. � PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7000/010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505545390;
depósito n.º 952; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217510

LEONEL & JANUÁRIO IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3298; identificação de pessoa colectiva n.º 502593504; depósito
n.º 953; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217508

GOLEME � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1997/850801; identificação de pessoa colectiva n.º 501542086;
depósito n.º 955; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217549

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO PERAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2476/880524; identificação de pessoa colectiva n.º 500253315;
depósito n.º 956; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217548

FLOCOR � SOCIEDADE AGRÍCOLA
DE LACTICÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4843/960712; depósito n.º 959; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217546

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL DOS BILHARINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5265/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504054767;
depósito n.º 960; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217545

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL COUTO CANARI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5221/971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503984981;
depósito n.º 962; data: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígra-
fe os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Conferida.

8 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 1000217544

VAGOS

NOVAVAGOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 565; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503968633; inscrição n.º 5; núme-
ro e data da apresentação: 1/020606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 1/020606 � Aumento de capital � Redenomi-
nação e alteração do pacto social:

Montante do reforço: 1 016 870$, por incorporação de reservas
livres, em reforço e na proporção das respectivas quotas dos sócios.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 35 000 euros, após a redenominação.
Sócios e quotas:
INVESNETO � Gestão e Investimentos Imobiliários, L.da �

14 000 euros;
José Augusto Domingues Pinho � 14 000 euros; e
Manuel dos Santos Neto Novo � 7000 euros.
Em consequência do referido aumento, o artigo 3.º do pacto so-

cial passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 35 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e acha-se dividido em três quotas: duas de 14 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios INVESNETO � Gestão e
Investimentos Imobiliários, L.da, e José Augusto Domingues Pinho,
e outra de 7000 euros, pertencente ao sócio Manuel dos Santos Neto
Novo.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2001763891

COMDALGEL � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 586; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504058690; inscrição n.º 8; núme-
ro e data da apresentação: 2/030310.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que o capital so-
cial foi elevado de 5000 euros para 105 000 euros, após um reforço
de 100 000 euros, subscrito por ambos os sócios, da seguinte forma:
o sócio Firmino Francisco Curto, com 80 000 euros, e o sócio Vítor
Manuel de Jesus Curto, com 20 000 euros, ficando ampliadas dos
referidos montantes o valor nominal das quotas de cada um deles.

Em consequência do referido aumento, o artigo 3.º do pacto so-
cial passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 105 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 21 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Vítor Manuel de Jesus Curto, e a outra de
84 000 euros, pertencente ao sócio Firmino Francisco Curto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

31 de Março de 2003. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2001763859

MOTOVAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 229; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502133163; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 1 e
2/030331.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, da qual são actual-
mente sócios João Mário Martins, Paulo Miguel Nunes Fontoura e
Fernando Jorge Tavares da Costa, respectivamente com as quotas
de 12 500 euros, 1250 euros e 11 250 euros, que foram efectuados
os seguintes actos de registo:

N.º 4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 1/030331 �
Cessação de funções da gerente de Maria Almerinda dos Santos
Martins, em 30 de Janeiro de 2003, por renúncia.

N.º 7 � Apresentação n.º 2/030331 � Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 4.º
Gerência: pertence a João Mário Martins, já gerente, e a Paulo

Miguel Nunes Fontoura, casado, residente na Avenida de José Estê-
vão, 602, Gafanha da Nazaré, designado gerente em 30 de Janeiro
de 2003, sendo necessária a assinatura conjunta de ambos para obri-
gar a sociedade.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de João Mário Martins
e Paulo Miguel Nunes Fontoura, já nomeados gerentes, sendo neces-
sária a sua assinatura conjunta para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva

Conferida e está conforme.

31 de Março de 2003. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2001763867

ESCOLA DE CONDUÇÃO PITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula: 697; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 504801740; averbamento n.º 1 à ins-

crição n.º 1, inscrição n.º 2, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 1, 2, 3 e 4/030314.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

N.º 1 � averbamento n.º 1 � apresentação n.º 1/140303 � Cessa-
ção de funções de gerência de José Carlos Lopes de Oliveira Pita e Isa-
bel Cristina Sarabando Monteiro, por renúncia, em 1 de Julho de 2002.

N.º 2 � apresentação n.º 2/140303 � Designação de gerentes de
Antero Gaspar Marques Lameira, solteiro, residente na Rua dos Vi-
dais, 19, Ermida, Ílhavo, e Maria da Fátima Vieira da Silva, solteira,
residente na Rua do Cascão, bloco 4, rés-do-chão, direito, Oiã, Oli-
veira do Bairro.

Data da deliberação: 1 de Julho de 2002.
N.º 1 � averbamento n.º 2 � apresentação n.º 3/140303 � Mu-

dou a sede para a Rua do Padre Vicente Maria da Rocha, 120, rés-
-do-chão, direito, vila, freguesia e concelho de Vagos.

N.º 3 � apresentação n.º 4/140303 � Aumento de capital e al-
teração do pacto social.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após um reforço de 12,02 euros, em nume-

rário, subscrito na totalidade pela sócia Isabel Cristina Sarabando
Monteiro, para reforço da sua quota.

Sócios e quotas:
José Carlos de Oliveira Pita � 4888,22 euros; e
Isabel Cristina Sarabando Monteiro � 111,78 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4888 euros e 22 cêntimos, do sócio José Carlos Lopes de Oliveira
Pita, e outra do valor de 111 euros e 78 cêntimos, da sócia Isabel
Cristina Sarabando Monteiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

31 de Março de 2003. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 2001763883

VALE DE CAMBRA

JCCOM � CONSULTORIA INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1049/20030409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20030409.

Certifico que João Carlos de Castro Oliveira Martins, casado no
regime da comunhão de adquiridos com Idineia Rossi de Pontes Oli-
veira Martins, natural de Angola, residente na Rua de Santo Antó-
nio, 171, 1.º, B, em Vila Chã, Vale de Cambra, titular do bilhete de
identidade n.º 8425286, emitido pelos Serviços de Identificação Ci-
vil de Lisboa em 3 de Março de 2003, contribuinte fiscal
n.º 108589480, constitui uma sociedade unipessoal por quotas com
a firma JCCOM � Consultoria Informática, Unipessoal, L.da, soci-
edade esta que se rege por um pacto social que aqui se dá como in-
teiramente reproduzido:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JCCOM � Consultoria Informática,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Santo António, 171, 1.º, B,
freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de consultoria
e formação na área de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme respecti-
va deliberação, pertence ao sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declarou ainda o outorgante:
Que não é sócio de nenhuma outra sociedade unipessoal e que a

gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social deposi-
tado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da soci-
edade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e adqui-
rir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003326847

SUAREZ � DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 644/970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503823805;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 4/20030414.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi depositada a fotocópia de
escritura da sociedade em epígrafe da qual consta a alteração parcial
do contrato de sociedade, passando os artigos 3.º, 5.º e 7.º a ficar
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 80 000 euros, subscrito e realizado nos ter-
mos da escrituração social, sendo representado por quatro quotas,
sendo duas do valor nominal de 28 000 euros cada uma, pertencen-
do cada uma delas a cada um dos sócios Jorge Manuel Suarez Bastos
e Ricardo Manuel Suarez Bastos, e duas do valor nominal de
12 000 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada uma das
sócias Maria de Fátima de Almeida Freitas Lamas e Maria Paula
Barbosa Leite de Pinho.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, desde que os sócios aprovem, por unanimidade, os respec-
tivos montantes, prazos de reembolso e demais condições.

ARTIGO 7.º

À gerência fica afecta a todos os sócios, sendo bastante a assina-
tura de qualquer deles nos serviços de mero expediente e nos actos
de constituição de simples mandato judicial; os outros actos que
envolverem responsabilidade para a sociedade só vincularão quando
assinados em conjunto pelos sócios Jorge Manuel Suarez Bastos e
Ricardo Manuel Suarez Bastos ou Jorge Manuel Suarez Bastos e Maria
Paula Barbosa Leite de Pinho ou Ricardo Manuel Suarez Bastos e
Maria de Fátima de Almeida Freitas Lamas.

O texto actualizado do contrato de sociedade, na sua redacção
actualizada, ficou arquivado na pasta respectiva.

A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de Fátima Alves Pedro Cu-
nha e Silva. 2003326863

PULSUS � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 478/930202; identificação de pessoa colectiva n.º 502931590; nú-
mero e data da entrada n.º 1/20030414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
de 2002.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de
Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 2003326855

BEJA
VIDIGUEIRA

SCPR � SOCIEDADE AGRÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Vidigueira. Matrícula n.º 106/
030402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030402.

Certifico que Sara da Conceição Passos Rafael, divorciada, natu-
ral da freguesia de Santa Engrácia, concelho de Lisboa, residente na
Rua Longa, 28, na Vidigueira, freguesia e concelho da Vidigueira,
contribuinte fiscal n.º 119392712, portadora do bilhete de identida-
de n.º 1088591, datado de 22 de Abril de 1997, emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, pelo presente escrito particu-
lar, constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas, que
há-de reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SCPR � Sociedade Agrícola,
Unipessoal, L.da

2 � A sede social é na Rua Longa, 38, na Vidigueira, freguesia e
concelho da Vidigueira.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a criação e comercialização nacio-
nal e internacional de gado ovino, caprino, cavalar, asinino e muar,
suinicultura, produção agrícola e animal associadas, comércio por
grosso e a retalho de produtos alimentares, animais vivos, cereais,
sementes, leguminosas, fruta, produtos hortícolas, batata, leite, de-
rivados e ovos, carne e produtos à base de carne, importação e ex-
portação, actividades dos serviços com a agricultura e produção
animal, turismo no espaço rural e de habitação.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à única sócia.

4.º

1 � A gerência da sociedade caberá à sócia única, cuja assinatura
bastará para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

2 � A sócia única fica nomeada gerente da sociedade.

5.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente escritura, registo e outras despesas inerentes, serão su-
portadas pela sociedade.

6.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer negócios jurídicos, desde que necessários ou inerentes à prosse-
cução do objecto social, pela forma escrita exigida por lei e de acor-
do com a deliberação própria, quando necessária.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social para
fazer face às despesas de instalação e de aquisição de equipamento
necessário ao início da actividade.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Ajudante, Estela Maria Palma da Rosa
Ferro Carvalho. 2001892284
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BRAGA
AMARES

EMPRESA DAS ÁGUAS MINERO-MEDICINAIS
DE CALDELAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 13/
470605; identificação de pessoa colectiva n.º 500095787; data:
030430.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano 2002 da soci-
edade acima referida.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sou-
sa Pinheiro Arantes Ramoa. 2001459220

SOARES & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 516/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505855127; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/29042003.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2003.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Sousa
Pinheiro Arantes Ramoa. 2001459203

ÁLVARO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 479/
010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505565439; data
030403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2001 da
sociedade acima referida.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de Sou-
sa Pinheiro Arantes Ramoa. 2001459084

BARCELOS

LOTRÊS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida Central, Macieira de Rates, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5277/
20030326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20030326.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Ma-
nuel Alves Gomes da Silva, casado com Carla Maria Canteiro Se-
queira da Silva na comunhão de adquiridos, Manuel da Silva Figuei-
ras, casado com Laurinda Maria Domingues da Silva Figueiras na
comunhão de adquiridos, e Aparício Novais Alves Padrão, casado
com Maria Irene da Silva Martins na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LOTRÊS � Empre-
endimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Avenida Central,
freguesia de Macieira de Rates, concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis, actividades de promoção imobiliária. Promoção de urbaniza-
ções e loteamentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes todos os
sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de três gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimá-

rios;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sóci-

os.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com venci-
mento seis meses e um ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

Falecendo um sócio, é conferido aos seus herdeiros o direito de se
afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do faleci-
do.

ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectua-
da pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social
por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, a hora, o local e a ordem
de trabalhos.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000472907

PIMENTA DE CASTRO & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua de Fernando Magalhães, 56, Santa Maria Maior,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5287/
20030410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20030410.
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Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre José
António Barbosa Teixeira e mulher, Maria da Conceição Salgado
Gomes, casados na comunhão de adquiridos, e Marco André Gomes
Teixeira Pimenta de Castro, solteiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Pimenta de Castro &
Teixeira, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fernando Magalhães, 56,
freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de ferragens, ferramentas, máquinas, nomeadamente para
agricultura, tintas, vernizes, solventes, produtos para a construção
civil, combustíveis, óleos, gás, artigos para animais, madeiras e vi-
dro. Exploração de oficina de reparações eléctricas e mecânicas.
Fabrico e comércio de acessórios mecânicos e eléctricos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio José António Barbosa Teixeira; outra do valor
nominal de 10 500 euros, pertencente ao sócio Marco André Gomes
Teixeira Pimenta de Castro, e outra do valor nominal de 12 000 euros,
pertencente à sócia Maria da Conceição Salgado Gomes.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios Marco André Gomes Teixeira
Pimenta de Castro e José António Barbosa Teixeira.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar
no prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo fac-
to, poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou adjudicação a estranhos;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não for adjudicada ao seu titular.
2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-

tos nas alíneas b) e c) do n.º 1, se a lei não dispuser de outro modo,
será igual ao valor da quota segundo o último balanço legalmente
aprovado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária de um sócio, em deliberação de sócios
que admita tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000472761

PAULO SÉRGIO & SANDRA L.DA

Sede: Couto dos Onze Casais, bloco 51-B, 4.º, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5269/
20030311; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
11032003.

Certifico que entre Paulo Sérgio dos Santos Oliveira e mulher,
Sandra Maria Sousa Neto Oliveira, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Sérgio & Sandra, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Couto dos Onze Casais, bloco 51-B, 4.º,
freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio e aluguer de
máquinas e ferramentas, comércio de artigos de decoração e de
material de embalagem.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000366546

CARLOS AMORIM PEREIRA � TÁXI, UNIPESSOAL L.DA

Sede: Carvalhas, Fragoso, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5210/
20021227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
27122002.

Certifico que Carlos Manuel Amorim Pereira da Silva, casado com
Maria Lucinda Barbosa Azevedo na comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Amorim Pereira � Táxi,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Carvalhas, freguesia
de Fragoso, concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
te em táxi.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000472508

FOZ DO CÁVADO � FÁBRICA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Trancão, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5177/
20021008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021008.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Jorge
do Sameiro Barbosa Garrido, casado com Maria Filomena do Vale
Cordeiro na comunhão de adquiridos, José Salvador da Costa Pinhei-
ro, casado com Sónia Fernanda Araújo Gonçalves na comunhão de
adquiridos, e Sérgio Miguel Figueiredo Torres, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Foz do Cávado � Fábrica de
Bordados, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar do Trancão, freguesia de Alvelos,
concelho de Barcelos.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação, fabricação e comercialização de bordados e têxteis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José Sal-
vador da Costa Pinheiro, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000452353

M. J. L. R. � ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Industrial, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5266/
20030328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
28032003.

Certifico que Maria João Lopes Remelhe, divorciada, constituiu a
sociedade em epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. J. L. R. � Artes Gráficas,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Industrial, freguesia de
Vila Frescainha (São Pedro), concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de artes
gráficas. Edição, impressão e encadernação de jornais, revistas, pu-
blicações periódicas e livros comerciais. Impressão gráfica, nomea-
damente têxtil e de etiquetas de papel e cartão. Prestação de servi-
ços de publicidade, designadamente criação de logótipos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à
própria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000366511

JOSÉ & VILAS BOAS, L.DA

Sede: Assento, fracção L, rés-do-chão, Góios, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5191/
20021030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021030.
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Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Ave-
lino José Martins Gonçalves, casado com Maria de Fátima Montei-
ro da Costa na comunhão de adquiridos, e Manuel Vilas Boas Go-
mes, casado com Susana da Conceição da Costa Araújo na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José & Vilas Boas, L.da, e sede
no lugar do Assento, fracção L, rés-do-chão, freguesia de Góios,
concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de café,
snack-bar e salão de jogos.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões. 2000452370

CARJOLIM � TECELAGEM DE MALHAS, L.DA

Sede: Santa Cruz, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5111/
20020328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
28032002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Ar-
lindo Américo da Silva Fernandes, casado com Paula Maria Fernan-
des Carvalho na comunhão de adquiridos, José Manuel Fernandes de
Carvalho, casado com Rosa Maria Pimenta da Costa na comunhão
de adquiridos, e Carlos Alberto da Silva Gomes, casado com Maria
José Fernandes de Carvalho na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CARJOLIM � Tece-
lagem de Malhas, L.da, e tem a sua sede no lugar de Santa Cruz, fre-
guesia de Alvelos, concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção e comércio,
importação e exportação de artigos de vestuário, nomeadamente em
malhas. Tecelagem de malha.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em três quotas: duas iguais, do valor nominal
de 7425 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel
Fernandes de Carvalho e Carlos Alberto da Silva Gomes, e outra do
valor nominal de 150 euros, pertencente ao sócio Arlindo Américo
da Silva Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000471536

ATELIER ES. CAPA � CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Sede: Penelas, lote 8, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5115/
20020328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 94/
28032002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Pau-
lo Alexandre Fernandes Teixeira, casado com Maria Lúcia Barroso
Leite Araújo Teixeira na comunhão geral, e Cosme Alberto Macedo
Carneiro da Silva Campinho, casado com Isabel Cristina Mendes
Santos Vieira Coutinho Macedo Campinho na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Atelier Es. Capa �
Centro de Estudos, L.da, e tem a sua sede no lugar de Penelas, lote
8, freguesia de Galegos (Santa Maria), concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de centro de
estudos e atelier em diversas áreas das artes e do saber, nomeada-
mente no âmbito da música, dança, pintura, escultura, arquitectura,
teatro, língua portuguesa e matemática.
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2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000471587

PINHEIRO & AZEVEDO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Campo de Camilo Castelo Branco, 13, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5239/
20030221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
21022003.

Certifico que entre Ana da Silva Azevedo e Jorge Manuel de Sou-
sa Basto Pinheiro, solteiros, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinheiro & Azevedo � Serviços
Médicos, L.da, e tem a sua sede no Campo de Camilo Castelo Bran-
co, 13, freguesia e concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste exploração de clínica médi-
ca e médico-dentária. Exploração de centro de enfermagem. Presta-
ção de serviços de podologia.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos realizar

operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as ga-
rantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais,
vencendo-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000472630

IMOCASACELOS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, 333, rés-do-chão,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5217/
20030226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20030226.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Fernando
Fernandes de Miranda, casado com Cláudia Maria Gonçalves Faria
Miranda na comunhão geral, constituiu a sociedade unipessoal em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de IMOCASACELOS �
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Ave-
nida dos Alcaides de Faria, 333, rés-do-chão, freguesia de Arcozelo,
concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-

clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
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próprio sócio e a Paulo Felisberto Gonçalves Faria, divorciado, na-
tural da freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos, onde reside, na
Rua da Irmã São Romão, entrada 112, apartamento 54, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000470270

FILDIMA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de António da Silva Rodrigues, 159, rés-do-chão,
Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5187/
20021017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
17102002.

Certifico que entre António Joaquim Fernandes Dias, solteiro, e
Álvaro Emanuel Fernandes Dias, solteiro, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de FILDIMA � Confec-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de António da Silva Rodrigues,
159, rés-do-chão, freguesia de Tamel (São Veríssimo), concelho de
Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, im-
portação e exportação de artigos de vestuário, bem como importa-
ção e comércio de matérias-primas e subsidiárias para o referido
fabrico.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
9000 euros, pertencente ao sócio António Joaquim Fernandes Dias,
e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Álva-
ro Emanuel Fernandes Dias.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio António Joaquim Fernandes Dias, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000472354

SALÃO DE CABELEIREIRO PAULA PINHEIRO
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Formiga, Edifício Ponta do Sol, 2 e 3,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5178/
20021008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
08102002.

Certifico que Paula Maria Peres Pinheiro Amaral Novais, casada
com Jorge Manuel Amaral Novais na comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Salão de Cabeleireiro Paula Pinheiro
� Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Formiga, Edifício
Ponta do Sol, 2 e 3, rés-do-chão, freguesia de Arcozelo, concelho
de Barcelos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem objecto a exploração de salão de cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota, pertencente ao seu único
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designado
gerente.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única, Paula Maria
Peres Pinheiro.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é neces-
sária a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis e imóveis,

façam ou não parte do activo imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local e alterar ou rescindir os

respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.

ARTIGO 5.º

Fica autorizada a sua sócia única a celebrar com a sociedade todos
os negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da soci-
edade, nos termos previstos no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2001499230
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FALCÃO & OLIVEIRA CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Trás da Fonte, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2051/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 502753501; inscrição
E-8; números e data das apresentações: 22 e 23/20021122.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital em 35 036,06 euros, em dinheiro, alterando o artigo
3.º e aditado o artigo 7.º (como novo) do pacto social, que ficam
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 25 000 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos Alberto Mace-
do Falcão e Maria do Alívio Gonçalves de Oliveira.

7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 30 vezes o capital da mesma sociedade, por deliberação to-
mada por unanimidade de todo o capital social, e os sócios podem
fazer voluntariamente à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições estabelecidos em assembleia geral.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões. 2000444008

RAINBOWCOLOURS � PRODUTOS DE TECNOLOGIA
TÊXTEIS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Tamel (São Veríssimo), Cachada,
lote 12, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3254/
980616; identificação de pessoa colectiva n.º 504010115; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 5/20030416.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado um aumento de 45 000 euros, através de incorporação de parte
das reservas livres, alterando o artigo 5.º do pacto social, que fica
com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
25 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, António Luís
Veloso Rodrigues e Manuel Maria dos Santos Maciel.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000366988

STYLELINE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Paço Velho, Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3033/
970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503923001; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 14/01042003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado um aumento de capital de 80 241 000$ em dinheiro e alterado
o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do actos, é de 500 000 euros, dividido em duas
quotas iguais, de 250 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000366295

PANICÁVADO � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PÃO L.DA

Sede: Praceta do Correia Mor, loja 52, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3016/
970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503904171; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 205/28122001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o seguinte registo:

N.º 5 � Apresentação n.º 205/20011228 � Provisória por dúvi-
das � Reforço e redenominação do capital.

Aumento � 602 410$, em dinheiro, subscrito por José Carlos da
Silva Ferreira, e consequente alteração do artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócio e quotas: José Carlos da Silva Ferreira � duas quotas de

2500 euros cada uma.
N.º 5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 24/20030319 �

Convertida. O sócio único é casado com Sandra Manuela Ferreira da
Costa na comunhão de adquiridos, sendo as suas quotas de 2500 eu-
ros cada uma, natureza de bem próprio.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000366562

HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, S. A.

Sede: Campo da República, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5254/
20030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506361381; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 23/27032003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o seguinte registo:

Apresentação n.º 23/20030327 � Nomeação dos órgãos dos con-
selhos de administração e fiscalização.

Deliberação datada de 16 de Dezembro de 2002.
Conselho de administração:
Presidente: Elisabete Silva Castela, solteira;
Vogais: João Fernando Bernardino Catrola, solteiro, e José Ma-

nuel de Araújo Cardoso, casado.
Prazo: 2002-2004.
Fiscal único:
Efectivo: Ledo Morgado e Associados, SROC;
Suplente: Cruz, Cunha, Campos & Associados, SROC.
Prazo: 2002-2004.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000366422

VENÂNCIO EIRAS � RECOBRIMENTO DE FIOS
DE BORRACHA, L.DA

Sede: São Brás, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5253/
20030327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
27032003.

Certifico que entre Venâncio Cruz Faria Eiras, solteiro, maior, e
Cândida Maria Lima Maciel, solteira, maior, foi constituída a soci-
edade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Venâncio Eiras � Recobrimento
de Fios de Borracha, L.da, e tem a sua sede no lugar de São Brás,
freguesia de Vila Cova, concelho de Barcelos.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto indústria e recobrimento de fios de
borracha.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 28 500 euros, pertencente ao sócio Venâncio Cruz Faria Eiras, e
outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Cândida
Maria Lima Maciel.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios. Porém, quando feitas a estranhos, dependem do consenti-
mento da sociedade e dos restantes sócios não cedentes, que por esta
ordem terão direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua repre-
sentação em juízo ou fora dele, activa e passivamente, compete a
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária e suficiente a assinatura do gerente Venâncio Cruz Faria
Eiras.

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda,
aluguer e oneração de veículos automóveis, bem como celebrar con-
tratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, através de deliberação da assem-
bleia geral, prestações suplementares de capital, na proporção das
suas quotas e até ao limite máximo do capital social.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000366201

IBERPLACO � SISTEMAS EM GESSO, L.DA

Sede: Moços, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4918/
20020617; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/
27032003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi altera-
do o n.º 1 do artigo 1.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Daniel Ferreira da Silva � Siste-
mas em Gesso, L.da

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000366228

SANIGALOS � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES
SANITÁRIOS L.DA

Sede: Rua do Padre Alfredo da Rocha Martins 14,
rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1043/
861128; identificação de pessoa colectiva n.º 501746145; inscrição
E-8; número e data da apresentação: 93/28032002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado um aumento de capital de 1 098 810$, em dinheiro, nomeada
gerente Maria da Conceição Maciel de Carvalho, tendo sido altera-
do o artigo 4.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 205 000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 200 000 euros, pertencente ao sócio José Maria da Costa

Oliveira, e outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia
Maria da Conceição Maciel de Carvalho.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000471579

CRISOCERÂMICA � CERÂMICA ARTÍSTICA, L.DA

Sede: Devesa, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1368/
880826; identificação de pessoa colectiva n.º 502025999; inscrição
E-8; número e data da apresentação: 29/25032003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado um aumento de capital de 69 831,70 euros por incorporação de
prestações suplementares e foi alterado o artigo 3.º, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 284 314 euros e
80 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
142 157 euros e 40 cêntimos, uma de cada um dos sócios, António
Emílio Gomes Gonçalves e Agostinho Pereira Ferreira.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2001499884

CARLOS ALVES & NUNES, L.DA

Sede: Assento, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5237/
20030325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
25032003.

Certifico que entre Carlos Loureiro Alves e mulher, Ana Maria
Gomes Nunes, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Alves & Nunes, L.da, e
tem a sua sede no lugar do Assento, freguesia de Vila Seca, concelho
de Barcelos.

2 � A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em hotelaria, restaurante, café e
snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos Loureiro Alves e Ana
Maria Gomes Nunes.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral, pode-
rão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até
ao montante global de quatro vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios, Carlos Loureiro Alves e Ana Maria
Gomes Nunes.

1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes, excepto nos actos de mero expediente, que
é suficiente a assinatura de um gerente.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.
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3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência os poderes para
comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos
de locação financeira para a sua aquisição.

ARTIGO 6.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mesmo
gratuitos, dependem do prévio consentimento da sociedade, sendo
reservado em primeiro lugar aos restantes sócios e em segundo à
sociedade o direito de preferência na cessão onerosa.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2001499892

RECITINTER � RECICLAGEM DE TINTEIROS
E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 347, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5236/
20030325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
25032003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Hugo
Renato Martins da Silva e Sérgio Paulo de Sousa Ribeiro, solteiros,
maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RECITINTER � Reciclagem
de Tinteiros e Consumíveis de Impressão, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Santo António, 347, freguesia de Viatodos, concelho de Bar-
celos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar ou
encerrar filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto centro de reciclagem de consu-
míveis de impressão. Comercialização de equipamento de escritório.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Hugo Renato Martins da
Silva e Sérgio Paulo de Sousa Ribeiro.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital e os sócios podem fazer à sociedade os
suprimentos de que ela carecer, nos termos e condições a fixar pela
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre
os sócios. Porém, quando feitas a estranhos, carecem do consenti-
mento da sociedade e dos sócios não cedentes, que por esta ordem
têm direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a não sócios de-
verá comunicar à sociedade, em carta registada, a identificação
do cessionário, o preço convencionado e as demais condições para
a cessão.

3 � A sociedade, no prazo de 30 dias a contar da recepção da
carta, deverá comunicar ao sócio se consente ou não a cessão, sob
pena de, não o fazendo, se entender que o consentimento foi dado.

4 � A sociedade fica obrigada a adquirir a quota se não consentir
na sua cessão e os restantes sócios a não quiserem adquirir.

5 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo o balanço aprovado, em três prestações tri-
mestrais e iguais, vencendo-se a primeira 60 dias após a respectiva
resolução.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, compete a ambos os sócios, que desde já são nomeados
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis ou imó-

veis, incluindo viaturas automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamentos nos

mercados nacionais ou internacionais e realizar operações de crédi-
to que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pe-
las entidades mutuantes.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, avales, fianças e abonações, ficando o infractor responsá-
vel perante a sociedade por prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 7.º

Os balanços serão anuais e encerrados com a referência a 31 de
Dezembro, podendo a assembleia geral deliberar, por maioria sim-
ples dos votos correspondentes ao capital social, que os lucros nele
apurados, depois de retirada a percentagem fixada por lei para o fundo
de reserva legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte.

ARTIGO 8.º

Dissolvida a sociedade, far-se-á a liquidação de acordo com o que
for estabelecido unanimemente pelos sócios; se não houver unani-
midade, será todo o activo, depois de pagas as dívidas aos credores,
adjudicado ao sócio que, em licitação, melhores condições oferecer
em preço, garantias e condições de pagamento.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000463975

POUPACONTA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Arquitecto António Borges Vinagre, 10, sala 7,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5229/
20030324; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
24032003.

Certifico que Isabel Cristina dos Santos Correia Oliveira, divorci-
ada, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma POUPACONTA � Contabilidade e
Fiscalidade, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Arquitecto António Borges
Vinagre, 10, sala 7, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

3.º

O objecto social é: contabilidade e fiscalidade.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e representa-se por uma quota de igual valor, da sócia,
Isabel Cristina dos Santos Correia Oliveira.

5.º

A sócia poderá efectuar prestações suplementares de capital até
montante igual ao décuplo do capital social existente à data da de-
liberação.
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6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado.

1 � Fica desde já nomeada gerente a sócia, Isabel Cristina dos
Santos Correia Oliveira.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

7.º

A sócia fica autorizada a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a pros-
secução do objecto social, obedeçam à forma legalmente prescri-
ta e em todos os casos devem observar a forma escrita, designa-
damente:

a) Comprar, permutar ou vender bens móveis, incluindo viaturas
automóveis;

b) Dar ou receber de trespasse quaisquer estabelecimentos co-
merciais ou industriais, bem como ceder ou receber a sua explo-
ração; e

c) Dar ou tomar de arrendamento ou subarrendamento quaisquer
locais para estabelecimentos.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000463940

FRANCISCO JOSÉ PACHECO RODRIGUES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 224,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5140/
20021030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20021030.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Francisco
José Pacheco Rodrigues, casado com Maria Orlandina Vieira de Sou-
sa Basto na comunhão geral, constituiu a sociedade unipessoal em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Francisco José Pacheco Rodrigues,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra, 224, freguesia e concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de fazendas, malhas e
miudezas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota, pertencente ao seu único
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designado
gerente.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio único, Francisco
José Pacheco Rodrigues, e José Alberto Basto Pacheco Rodrigues,
divorciado, natural da freguesia e concelho de Barcelos, onde reside,
na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 224.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e
representá-la, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é neces-
sária a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis e imóveis,

façam ou não parte do activo imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;

d) Tomar de arrendamento qualquer local e alterar ou rescindir os
respectivos contratos;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.

ARTIGO 5.º

Fica autorizado o seu sócio único a celebrar com a sociedade to-
dos os negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da
sociedade, nos termos previstos no artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000442595

FRUBARCEL � TRANSPORTES FRIGORÍFICOS
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5238/
20030221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
21022003.

Certifico que entre Sérgio Alberto Gomes de Matos, casado com
Sara Raquel Barbosa Vilas Boas na comunhão de adquiridos, e João
Batista Martins de Matos, casado com Ana Maria Gomes de Miran-
da na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade tem a firma FRUBARCEL � Transportes Fri-
goríficos de Barcelos, L.da, e a sua sede no lugar da Mota, da fregue-
sia de Gilmonde, do concelho de Barcelos.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias.

3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
40 00 euros a quota pertencente ao sócio Sérgio Alberto Gomes de
Matos e de 10 000 euros a quota pertencente ao sócio João Batista
Martins de Matos.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mes-
mo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio fundador Sérgio Al-
berto Gomes de Matos.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas ces-
sões a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão o direito de preferência.
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6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2001498144

ANA MARTA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São João de Brito 9, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1078/
870214; identificação de pessoa colectiva n.º 501787895; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 29/20030224.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo do teor seguinte:

N.º 4 � Apresentação n.º 29/20030204 � Reforço e redenomi-
nação do capital � com aumento de 602 410$, em dinheiro, subs-
crito por todos os sócios, na proporção das quotas � e consequente
alteração do artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Ana Maria da Costa Gomes Real, Vasco André

Gomes de Deus Real e Ana Filipa Gomes de Deus Real � 4500 eu-
ros e 500 euros, ambas em comum e sem determinação de parte ou
direito.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000462391

CORICOR � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5224/
20030225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
25022003.

Certifico que entre Cândido Joaquim Martins Correia, casado com
Nicole Correia Martins na comunhão de adquiridos, e Isabel Maria
Martins Correia, divorciada, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CORICOR � Têxteis, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Corujo, freguesia de Vila Boa, concelho
de Barcelos.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar filiais, agências, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comércio de artigos
de vestuário de malha.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com
o valor nominal de 8000 euros, pertencente ao sócio Cândido Joa-
quim Martins Correia, e outra com o valor nominal de 2000 euros,
pertencente ao sócio Isabel Maria Martins Correia.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até montante global igual ao quíntuplo do capital so-
cial existente à data da deliberação.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, compete a um ou mais gerentes,
sócios ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomea-

do gerente o sócio Cândido Joaquim Martins Correia.
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-

dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, desig-
nadamente abonações, fianças, letras de favor ou outros actos
semelhantes.

4 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der e permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, celebrar contratos de locação financeira ou de leasing e
tomar de arrendamento ou trespasse locais ou estabelecimentos des-
tinados ao exercício da sua actividade, outorgar e assinar os respec-
tivos contratos, acordar e transigir em juízo.

5 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

5.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios. Porém, quando feitas a estranhos, dependem do consenti-
mento da sociedade e dos sócios não cedentes, que por esta ordem
terão direito de preferência.

6.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os sobrevivos e com os representantes do interdito e
herdeiros do falecido, que designarão um de entre si no prazo de
30 dias, que a todos represente na sociedade enquanto a quota se
mantiver indivisa.

7.º

Os lucros que resultarem do balanço anual poderão ser destinados
a qualquer reserva, fundos ou provisão ou serem distribuídos pelos
sócios, conforme for deliberado em assembleia geral.

8.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em duas
prestações iguais e semestrais, com vencimento seis meses e um ano
após o referido balanço.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000462804

EXIGÊNCIAS � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO
E CONFECÇÃO DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua da Irmã São Romão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5081/
20030109; identificação de pessoa colectiva n.º 506409139; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
21032003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o seguinte registo:

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/20030321 � Mudan-
ça de sede.

Sede: Rua do Arquitecto António Borges Vinagre, 235, rés-do-
-chão, loja 1, Edifício Cidadela III, Barcelos.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000463932

BORGES & MATIAS, L.DA

Sede: Telo Rio, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2017/
20021126; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
17122002.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte registo:

Apresentação n.º 2/20021217 � Nomeação de gerente de Manu-
el da Ascenção da Silva Borges.

Deliberação datada de 16 de Dezembro de 2002.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000453384

ARMANDO ANTÓNIO RODRIGUES � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Olival, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5216/
20030317; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020317.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Armando
António Ferreira Rodrigues, casado com Eduarda Raquel Coutada Silva
na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade unipessoal, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armando António Rodrigues, Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

Tem a sua sede no lugar do Olival, freguesia de Carapeços, conce-
lho de Barcelos.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na montagem de estruturas metá-
licas, construção de edifícios.

ARTIGO 4.º

O seu capital é de 5000 euros, integralmente realizado em dinhei-
ro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio, desde já nomeado
gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por
ele designadas.

§ único. Para validamente obrigar e representar a sociedade em
todos os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000463681

MARQUES & CHAVES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Barreiras, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5214/
20030227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20030227.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Ma-
nuel Joaquim da Costa Chaves, casado com Rosa Maria Gonçalves
de Matos Chaves na comunhão de adquiridos, e Paulo Sérgio Vilas
Boas do Vale Marques, casado com Maria da Conceição Gonçalves
de Matos Marques na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marques & Chaves � Constru-
ção Civil, L.da, e tem a sua sede no lugar das Barreiras, da freguesia
de Vila Cova, do concelho de Barcelos.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação local, no País ou no estrangeiro, bem como trans-
ferir a sede para outro local do mesmo concelho ou de concelho
limítrofe, sem dependência de autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto todos os trabalhos relacionados
com a actividade da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ma-
nuel Joaquim da Costa Chaves e Paulo Sérgio Vilas Boas do Vale
Marques.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, carecen-
do as demais do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência, gozando os sócios não cedentes, em segundo
lugar, deste mesmo direito.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, de acordo
com o que for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, que são, desde já, designados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura conjunta de ambos os gerentes
ora designados.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000462480

ANTÓNIO JORGE F. PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Igreja, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5131/
20020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
07052002.

Certifico que António Jorge Fernandes Pereira, solteiro, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Jorge F. Pereira, Uni-
pessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Igreja, freguesia de
Manhente, concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas, nomeadamente prestação de
serviços na área de electricidade, pichelaria, aquecimento, aspiração
central.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5250 euros e 50 cêntimos, integralmente
realizado em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000470599

JOAQUIM COSTA & ARANTES, L.DA

Sede: Chãos, Cambeses, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5132/
20020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
07052002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Jo-
aquim da Costa Arantes e mulher, Celina da Silva Araújo Arantes,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Costa & Arantes, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Chãos, freguesia de Cambeses, concelho
de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil, nomeadamente construção e reparação de edifícios.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabe ao sócio Joaquim Costa Arantes, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000472010

IMOCLASSE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3514/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504414313; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/05042002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi altera-
do o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria da construção civil;
compra e venda de bens imóveis; arrendamento de imóveis própri-
os; comércio de materiais de construção.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000471676

FREITAS & SILVA, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Cal, Edifício Centro Comercial
da Cal, lote 125, lojas AB e AC, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5122/
20020410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
10042002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Manuel
Joaquim da Silva Freitas, casado com Maria Manuela Oliveira Arantes
Senra na comunhão de adquiridos, e Fernando Manuel Esteves da Silva,
solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Freitas & Silva, L.da, e tem a sua
sede na Urbanização Quinta da Cal, Edifício Centro Comercial da
Cal, lote 125, lojas AB e AC, freguesia de Vila Boa, concelho de
Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de talho.
Comércio de carne e produtos à base de carne. Criação de animais
com rações adquiridas a terceiros, nomeadamente gado bovino, ca-
prino e aves. Comércio dos animais oriundos da própria exploração
e dos adquiridos a terceiros.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.
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ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000471706

CONFECÇÕES J. S. F., L.DA

Sede: Torre, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3464/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504704966; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 20/04062002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado um aumento de capital de 20 000 euros, em dinheiro, e altera-
dos os artigos 2.º e 3.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em confecção e comércio de ar-
tigos de vestuário. Exploração de lavandaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000472117

MATOS COELHO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 538, Vila Frescainha (São Pedro),
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5134/
20020514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
14052002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre
Manuel Joaquim Matos Coelho, casado com Alzira Cardoso Rodri-
gues Coelho na comunhão de adquiridos, e Sérgio Manuel Rodrigues
Coelho, solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Matos Coelho & Rodrigues, L.da,
e tem a sua sede na Rua de São Marcos, 538, freguesia de Vila Fres-
cainha (São Pedro), concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais de
construção civil, compra e venda de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; promoção imobiliária; demolições e terra-
planagens.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
60 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Joaquim Matos Coelho,
e outra do valor nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio
Sérgio Manuel Rodrigues Coelho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Manuel Joaquim Matos Coelho, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000472028

PANICARAPEÇOS � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Coval, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4682/
20011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505782090; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 28/20020423.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi aditado
o n.º 3 ao artigo 4.º do pacto social, que fica com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

.....................................................................................................
3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000470190

INSTÂNIA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5129/
20020422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
22042002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre So-
fia Maria Ferreira Coelho, casada com Carlos Alberto Almeida Oli-
veira na comunhão de adquiridos, e Rui Francisco Ferreira Coelho,
casado com Laurinda do Sameiro da Silva Miranda na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de INSTÂNIA � Con-
fecções, L.da, e tem a sua sede no lugar da Gandra, freguesia de Vár-
zea (São Bento), concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em fabrico, comércio, im-
portação e exportação de artigos de vestuário.
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2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � o capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente à sócia Sofia Maria Ferreira Coelho, e ou-
tra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Rui Fran-
cisco Ferreira Coelho.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Sofia Maria Ferreira Coelho, que desde já fica nome-
ada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000471722

A. C. S. P. CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5127/
20020417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
17012002.

Certifico que Alice Carla da Silva Pinheiro, solteira, constituiu a
sociedade em epígrafe, cujos estatutos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de A. C. S. P. Car �
Comércio de Automóveis, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no
lugar do Monte, freguesia de Gilmonde, concelho de Barcelos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos
automóveis.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à
própria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação da pró-
pria, quando necessária.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000471714

PETRO � RORIZ COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Pateirão, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5215/
20030317; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20030317.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Car-
los Alberto Lopes Vintena, casado com Rosa Maria de Sousa Pereira
de Almeida na comunhão de adquiridos, e José Manuel Lima Men-
des, casado com Maria do Carmo da Silva Rosas Mendes na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PETRO � Roriz Combustíveis,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Pateirão, freguesia de Roriz, con-
celho de Barcelos.

2 � A sede poderá ser transferida para qualquer outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, mediante simples de-
liberação da gerência, bem como criar, em qualquer ponto do País,
delegações, dependências, filiais e sucursais ou outras formas de re-
presentação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio, importação, ex-
portação de combustíveis, lubrificantes, produtos de limpeza e ou-
tros para veículos automóveis e motociclos. Manutenção e repara-
ção de veículos motorizados e de suas pecas. Assistência a veículos
automóveis na estrada. Compra e venda de produtos alimentares,
bebidas, tabaco, livros, jornais, artigos de papelaria e decorativos.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, no
valor de 100 000 euros, dividido em duas quotas de iguais, no valor
nominal de 50 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
igual montante do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, ca-
bem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

3 � Estão incluídos nos poderes da gerência a compra, venda,
aluguer, leasing e oneração de veículos automóveis e quaisquer bens
móveis ou imóveis, com recurso a locação financeira ou outro meio
de financiamento:

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios. Porém, quando feitas a estranhos carecem do consentimen-
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to da sociedade e dos sócios não cedentes, que por esta ordem têm
direito a preferência.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo do titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal.

ARTIGO 7.º

Os sócios podem deliberar que os lucros de cada exercício sejam
destinados, no todo ou em parte, a reservas.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000463665

MENDANHA & SOUSA � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Outeiro, Quintiães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3847/
20010122; identificação de pessoa colectiva n.º 504911422; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/21112002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado um aumento de capital de 240 000 euros, em dinheiro, alterado
o n.º 1 do artigo 4.º, eliminado o seu n.º 2, passando os n.os 3 e 4 a
ser os n.os 2 e 3 do mesmo artigo, cuja redacção é do teor seguinte:

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e está dividido em duas quotas, no valor nominal de
125 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Paulo Manuel Rodrigues Mendanha e Maria Inês Fernandes Couti-
nho de Sousa Mendanha.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000443974

EICENOR � EMPRESA IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES
DO NORTE, L.DA

Sede: Pereiró, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4798/
20020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506116034; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 23 e 24/20030416.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Maria Isabel
Gonçalves Vilas Boas cessou as funções de gerente, por renúncia,
sendo a data da comunicação de 17 de Janeiro de 2003, e foi efec-
tuado um aumento de 45 000 euros, em dinheiro, alterando o artigo
3.º e o corpo do artigo 5.º do pacto social, que ficam com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
25 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, João Maria
Loureiro Gonçalves e João Martins da Cunha.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo já geren-
te o sócio João Maria Loureiro Gonçalves, e ficando, desde já, no-
meado gerente o sócio João Martins da Cunha.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000367020

P. M. S. D. � VESTUÁRIO E CALÇADO, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, Edifício Santo António,
loja 5, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5286/
20030410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20030410.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre San-
dra Elisa Duarte Correia e Maria dos Prazeres Soares Mota, soltei-
ras, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma P. M. S. D. � Vestuário e Cal-
çado, L.da

2 � A sede social é na Avenida dos Alcaides de Faria, Edifício
Santo António, loja 5, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

3 � A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, agências e sucursais onde e quando julgar conve-
niente.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho e por grosso de
vestuário e calçado, bem como seus acessórios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada uma das sócias, Sandra Elisa Duarte
Correia e Maria dos Prazeres Soares Mota.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem aprovados em assem-
bleia geral, e podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unâni-
me da mesma, prestações suplementares de capital até montante igual
a quatro vezes o capital social existente à data da deliberação.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem
aos gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Sandra Elisa
Duarte Correia e Maria dos Prazeres Soares Mota.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes. Porém, para
os documentos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

5 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, incluindo

veículos automóveis; e
b) Celebrar contratos de locação financeira para a aquisição de

bens.
6 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamen-
te em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, responden-
do o infractor perante a sociedade pelos prejuízos que porventura
lhe causar.

6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
sócios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mesmo
gratuitas, carece do prévio consentimento da sociedade, preferindo
em primeiro lugar os sócios e depois a sociedade na cessão onerosa.

7.º

Por morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os sóci-
os sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes nomear um
de entre si que a todos represente na sociedade enquanto a quota se
mantiver indivisa.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000366945
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CÉLULA 2000 � CONSULTORIA
PARA OS NEGÓCIOS, L.DA

Sede: Estrada, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3763/
20000904; identificação de pessoa colectiva n.º 504968084; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/11022003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 25 500 euros, em dinheiro, e trans-
formada em sociedade anónima, cujos estatutos são do teor se-
guinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Célula 2000 � Consultoria
para os Negócios, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Estrada, freguesia de
Moure, concelho de Barcelos.

2 � O conselho de administração poderá deslocar livremente a
sede social para qualquer outro local permitido por lei e criar, em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, filiais, depen-
dências ou quaisquer outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, fiscalidade, auditoria, com excepção da reservada aos reviso-
res oficiais de contas, consultoria para os negócios e a gestão. For-
mação profissional.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado e tem início na data
da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 51 000 euros, representado por 5100 ac-
ções com o valor nominal de 10 euros cada uma, e está integral-
mente subscrito e realizado.

2 � As acções podem ser ao portador, nominativas, preferenci-
ais sem voto e acções preferenciais remíveis, e incorporam-se em
títulos de 1, 5, 10, 100 e 1000 acções.

3 � Os títulos das acções são assinados por três administradores.
4 � O conselho de administração pode livremente aumentar o

capital social, uma ou mais vezes, até ao montante de 4 000 000 de
euros.

ARTIGO 6.º

As acções preferenciais sem voto podem ser emitidas até ao
montante representativo de metade do capital social e conferem o
direito a um dividendo prioritário que terá de ascender, pelo menos,
a 5% do respectivo valor nominal das acções, retirado dos lucros da
sociedade.

ARTIGO 7.º

As acções preferenciais remíveis podem a todo tempo ser remi-
das, deliberado por unanimidade em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Os accionistas, à data da deliberação do aumento de capital, go-
zam do direito de preferência na subscrição das acções relativamen-
te a quem não for accionista.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações nos termos das dispo-
sições legais aplicáveis mediante deliberação do conselho de admi-
nistração.

2 � O conselho de administração poderá deliberar sobre a reali-
zação de prestações acessórias e os seus termos e modalidades.

CAPÍTULO III

SECÇÃO I

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

ARTIGO 11.º

1 � Os membros que hão-de compor a mesa da assembleia geral,
o conselho de administração e o fiscal único são eleitos em assem-
bleia geral.

2 � A sua eleição é feita por escrutínio secreto, em listas sepa-
radas, com indicação do respectivo presidente.

ARTIGO 12.º

1 � Os membros dos órgãos sociais exercem pessoalmente os
respectivos cargos. Tratando-se de pessoa colectiva, o cargo é de-
sempenhado por uma pessoa singular por ela designado para o efei-
to.

2 � A sua designação é feita através de carta dirigida ao presi-
dente do órgão respectivo.

ARTIGO 13.º

1 � O mandato dos membros eleitos para os órgãos sociais é de
quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � Os membros eleitos para os órgãos sociais manter-se-ão em
funções até serem legalmente substituídos.

3 � O ano civil em que forem eleitos conta-se como completo.
4 � A aceitação do cargo pela pessoa designada pode ser mani-

festa de forma expressa ou tácita.
5 � Os membros eleitos para órgãos sociais não podem fazer-se

representar no exercício das suas funções, a não ser nos casos pre-
vistos na lei ou nestes estatutos.

6 � Em caso de destituição, renúncia, morte ou impedimento
definitivo de algum membro, proceder-se-á à sua substituição por
eleição de outro, a realizar no prazo de um mês contado da data em
que se toma conhecimento da impossibilidade do exercício do cargo.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, a eleger de entre os accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que os subs-
tituam e que até oito dias antes da realização da assembleia as te-
nham em seu nome nos livros da sociedade ou em depósito nos cofres
da sociedade ou em instituição de crédito.

2 � O depósito em instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta desta, entrada na sociedade com, pelo menos, oito dias de
antecedência em relação à data da assembleia.

3 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral reúne ordinária e extraordinariamente.
2 � Reúne ordinariamente nos três primeiros meses de cada ano

para:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade e, se for caso disso, e embora esses assuntos não constem
da ordem do dia, proceder à destituição dentro da sua competência
ou manifestar a sua desconfiança quanto a administradores;

d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.
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3 � Reúne ainda ordinariamente sempre que seja necessário pro-
ceder à eleição dos membros dos órgãos sociais.

4 � Reúne extraordinariamente sempre que:
a) O conselho de administração ou fiscal único entendam conve-

niente;
b) Um ou mais accionistas, que possuam acções correspondentes

a, pelo menos, 5% do capital social, o requeiram.
5 � O requerimento referido na alínea b) do número anterior deve

ser feito por escrito e dirigido ao presidente da mesa da assembleia
geral, indicando com precisão os assuntos a incluir na ordem do dia
e justificando a necessidades da reunião da assembleia.

6 � O presidente da mesa da assembleia geral deve promover a
publicação da convocatória nos 15 dias seguintes à recepção do re-
querimento e a assembleia deve reunir antes de decorridos 45 dias a
contar da publicação da convocatória.

7 � O presidente da mesa da assembleia geral, quando não defira
o requerimento dos accionistas ou não convoque a assembleia nos
termos do n.º 5, deve justificar por escrito a sua decisão dentro do
prazo de 15 dias.

ARTIGO 17.º

1 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
ou, nos casos especiais previstos na lei e no contrato, pelo conselho
de administração ou fiscal único.

2 � A convocatória deve ser publicada. Entre a última publica-
ção e a data da reunião da assembleia deve mediar, pelo menos,
15 dias.

3 � Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada uma
segunda data da reunião para o caso de a assembleia não poder reunir-
-se na primeira data marcada por falta de representação do capital
exigido por lei, contando que entre as duas datas medeiem mais de
15 dias.

ARTIGO 18.º

1 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral,
contando que o façam através de um membro do conselho de admi-
nistração, do cônjuge, ascendente descendente do accionista ou ou-
tro accionista.

2 � Como instrumento de representação voluntária basta uma
carta, com assinatura, dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, salvo o disposto no número seguinte.

2 � Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os
quais a lei exija maioria qualificada sem a especificar, devem estar
presentes ou representados accionistas que tenham, pelo menos,
acções correspondente a um terço do capital social.

3 � Em segunda convocação, a assembleia pode deliberar seja qual
for o número de accionistas presentes ou representados e o capital
por eles representado.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração é composto por três membros.
2 � A responsabilidade de cada administrador será ou não cauci-

onada, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Compete à assembleia geral dos accionistas fixar a remuneração
de cada um dos administradores, tendo em conta as funções desem-
penhadas e a situação económica da sociedade.

ARTIGO 22.º

A sociedade poderá estabelecer um regime de reforma por velhice
ou invalidez dos administradores ou atribuirá a estes complementos
de pensões de reforma, a fixar em regulamento a aprovar em as-
sembleia geral.

ARTIGO 23.º

Ao conselho de administração compete o exercício de todos os
poderes de gestão e representação e deliberar sobre qualquer assunto
de administração da sociedade, nomeadamente sobre:

a) Pedido de convocação de assembleias gerais;
b) Relatórios e contas anuais;
c) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
d) Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais;
e) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de parte

importante destes;
f) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
g) Modificações importantes da actividade da sociedade;
h) Estabelecimento ou cessação de corporação duradoura e im-

portante com outras empresas;
i) Mudança de sede e aumento de capital social nos termos pre-

vistos no presente contrato;
j) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade.

ARTIGO 24.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores a gestão corrente da sociedade ou encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de matérias de administração, den-
tro dos limites fixados na lei.

ARTIGO 25.º

1 � Os poderes de administração são exercidos conjuntamente
pelos administradores, sendo necessário para vincular a sociedade a
intervenção dos seus três membros.

2 � Para os actos de mero expediente é suficiente a intervenção
de um administrador.

ARTIGO 26.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu presidente ou por outros dois administradores.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro
administrador, mediante carta dirigida ao presidente, ou votar por
correspondência.

SECÇÃO IV

Fiscal único

ARTIGO 27.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, nos ter-
mos previstos na lei.

ARTIGO 28.º

1 � Compete ao fiscal único:
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que en-

tende adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer es-
pécie de bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebi-
dos em garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resul-
tados;

f) Verificar se os créditos valorimétricos adoptados pela soci-
edade conduzem a uma correcta avaliação do património e dos
resultados;

g) Elaborar anualmente o relatório sobre a sua acção fiscalizado-
ra e dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas
pela administração;

h) Convocar a assembleia geral, quando o presidente da respecti-
va mesa o não faça, devendo fazê-lo;

i) Cumprir as demais atribuições da lei ou do contrato de soci-
edade.

ARTIGO 29.º

1 � O fiscal único tem o dever de:
a) Assistir às assembleias gerais e participar nas reuniões da admi-

nistração sempre que o presidente da mesa o convoque ou em que se
apreciem as contas do exercício;

b) Exercer uma fiscalização consciente e parcial;
c) Guardar segredo dos factos e informações de que tiveram co-

nhecimento em razão das suas funções, sem prejuízo do dever enun-
ciado no n.º 3 deste artigo;
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d) Dar conhecimento à administração das verificações, fiscaliza-
ções e diligências que tenham feito e do resultado das mesmas;

e) Informar, na primeira assembleia que se realize, de todas as
irregularidade e inexactidões por ele verificadas e, bem assim, se
obtiverem os esclarecimentos de que necessitarem para o desempe-
nho das suas funções.

2 � O fiscal único não pode aproveitar-se, salvo autorização
expressa e por escrito, de segredos comerciais e industriais de
que tenha tomado conhecimento no desempenho das suas fun-
ções.

3 � O fiscal único deve participar ao Ministério Público os fac-
tos delituosos de que tenha tomado conhecimento e que constituam
crimes públicos; desta participação não pode resultar responsabilida-
de para o participante, salvo se for caluniosa.

CAPÍTULO IV

Resultados e fundos de reserva

ARTIGO 30.º

Aos lucros de cada exercício será dada a afectação que for delibe-
rada pela assembleia geral, nomeadamente para:

a) Formação ou reintegração do fundo de reserva legal, na per-
centagem exigida por lei, até atingir o mínimo legalmente previsto;

b) Afectação a qualquer finalidade de interesse geral;
c) Atribuição aos accionistas, em percentagens que forem decidi-

das na própria assembleia geral.

ARTIGO 31.º

No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre os lucros, nas condições legalmente previstas.

Disposições transitórias

ARTIGO 32.º

Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o qua-
driénio de 2002, 2003, 2004 e 2005, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: José Luís da Silva Gomes Costa Dias, casado, residen-

te no lugar da Estrada, Moure, Barcelos;
Secretário: Francisco José da Silva Ferreira, casado, residente na

Rua de Santa Justa, 12, 5.º, direito, São Lázaro, 4700-353 Braga;
Administração:
Presidente: Carla Maria Ferreira Sepúlveda, casada, residente

na Rua de Santa Justa, 12, 5.º, direito, São Lázaro, 4700-
-353 Braga;

Administrador: Ana Paula da Fonseca Nicolau, casada, residente
no lugar da Estrada, Moure, Barcelos;

Administrador: Maria Manuela da Costa Ferreira da Cruz, casada,
residente na Rua de Vieira Gomes, 32-A, Real, 4700 Braga;

Fiscal único:
Fiscal único efectivo: Joaquim Guimarães e Manuela Malheiro, S.

R. O. C. n.º 148, representada por Joaquim Fernando da Cunha Gui-
marães, revisor oficial de contas n.º 790, Rua do Comendador An-
tónio Maria Santos da Cunha, 359, 4701-908 Braga;

Fiscal único suplente: Raquel Sofia da Silva Faustino de Andrade,
revisora oficial de contas n.º 1132, Rua do Conselheiro Santos Vie-
gas, 159, 3.º, direito, 4760 Vila Nova de Famalicão.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000462154

FÁBRICA E ARMAZÉM DE MÓVEIS � ABEL FARIA
DA SILVA, L.DA

Sede: Vitorinha, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º  1283/880304; identif icação de pessoa colect iva
n.º 501941860; inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
7 e 8/07032003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado um aumento de capital de 245 000 euros e foi transformada em
sociedade unipessoal, cujos estatutos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fábrica e Armazém de Móveis
� Abel Faria da Silva, Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é no lugar da Vitorinha, freguesia de Adães, con-
celho de Barcelos.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar,
em qualquer ponto do País, dependências ou outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: fabricação e venda de móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro por ele só-
cio, é de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, Abel Faria da Silva, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente.

3 � Nos poderes da gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis e imóveis e celebrar contratos de locação financeira ou de
leasing.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000463096

PORTELA & PORTELA � GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua do Professor Celestino Costa, 178, Barcelinhos,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2419/
940706; identificação de pessoa colectiva n.º 503240303; inscrição
E-4; número e data da apresentação: 31/22112001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o seguinte registo:

Reforço com redenominação do capital.
Aumento: 2410$, por incorporação de reservas, por todos os

sócios, na proporção das suas quotas, e consequente alteração do
artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
João Pereira Portela � 2500 euros;
Maria Delfina Guimarães Miranda Portela � 1000 euros; Paulo

Alexandre Ramos Portela e Elsa Marisa Ramos Portela � 750,00 eu-
ros cada um.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000443150

TDOM � TRATAMENTOS DOMICILIÁRIOS, S. A.

Sede: Campo de 5 de Outubro, 111, 3.º, sala 20, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3181/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504280520; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 19/20030404.
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Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 19/20030404 � Nomeação dos membros do
conselho de administração e de fiscalização.

Administração:
Presidente: António Ribeiro da Silva Reis;
Vogais: Rui Pedro Teixeira Ribeiro Reis e Ana Teixeira Ribeiro

dos Reis, solteiros, maiores;
Fiscalização:
Fiscal único efectivo: Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e As-

sociado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 57, represen-
tado por António Serra Cruz;

Suplente: Armindo Fernandes da Costa.
Deliberação: 1 de Março de 2002.
Prazo: 2002-2005.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2000366058

BARPIMALHAS, L.DA

Sede: Rua do Souto, 174, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5263/
20030306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
06032003.

Certifico que entre Justina do Carmo Ferreira da Silva, casada com
José Manuel Pinto de Oliveira na comunhão de adquiridos, e Teresa
Alexandra de Oliveira Mesquita, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BARPIMALHAS, L.da

2 � A sede social é na Rua do Souto, 174, freguesia de Arcozelo,
concelho de Barcelos.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou suprimir sucursais, agênci-
as, filiais ou quaisquer outras formas de representação social, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e fabrico de artigos
têxteis e malha.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada uma das sócias, Justina do Carmo Fer-
reira da Silva e Teresa Alexandra de Oliveira Mesquita.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do capital social, sempre que for deliberado em
assembleia geral.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem
aos gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde
já nomeadas gerentes as sócias, Justina do Carmo Ferreira da Silva e
Teresa Alexandra de Oliveira Mesquita.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes. Porém, os
actos e documentos de mero expediente poderão ser praticados e
assinados por um gerente.

3 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, incluindo

veículos automóveis ligeiros e pesados;
b) Celebrar contratos de locação financeira para a aquisição de

quaisquer bens; e
c) Tomar de arrendamento ou trespasse qualquer prédio ou frac-

ção autónoma.
6.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, são livres entre os
sócios, para o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões;

porém, a favor de estranhos carecem de prévio consentimento da
sociedade, sendo reservado o direito de preferência em primeiro lu-
gar aos sócios não cedentes e em segundo lugar à sociedade.

7.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição dos
sócios, continuando com os sobrevivos ou o representante legal do
interdito, devendo aqueles nomear um que a todos represente en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

8.º

Em caso de penhora da quota de um dos sócios, a sociedade tem
o direito de a adquirir para si ou por pessoa a designar por ela e,
ainda, o direito de a amortizar, neste caso por valor resultante de
balanço a efectuar para o efeito.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000463045

A TULIPA � CERÂMICA DECORATIVA, L.DA

Sede: Lagoa, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 383/
760917; identificação de pessoa colectiva n.º 500585210; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 13 e 16/16012003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, por co-
municação de 14 de Janeiro de 2003, cessou as funções de gerente
Manuel Abreu de Oliveira, por renúncia, e foi efectuado um aumen-
to de capital de 240,42 euros, em dinheiro, e alterado o n.º 1 do
artigo 3.º, os n.os 1 e 2 do artigo 5.º e adicionado o n.º 5 ao artigo
5.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos bens e valores do activo, é de 100 000 euros, dividido em
quatro quotas, sendo duas do valor nominal de 15 000 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios João Morgado de Ma-
cedo e Manuel do Vale Macedo, uma quota do valor nominal de
34 000 euros, pertencente ao sócio João Vieira Barbosa da Silva, e
outra do valor nominal de 36 000 euros, pertencente ao sócio An-
tónio Manuel Esteves de Oliveira.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme deliberado em assembleia geral, pertence a
todos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo e fora dele,
activa e passivamente, é necessária a intervenção de dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a assinatura de um dos gerentes António
Manuel Esteves de Oliveira ou João Vieira Barbosa da Silva.

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de compra, ven-

da, permuta e aluguer de veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, celebrar contratos de locação financeira e contrair financi-
amentos destinados à prossecução dos fins da sociedade, dando de
hipoteca bens a ela pertencentes, se necessário.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 2000470866

CELORICO DE BASTO

FARMÁCIA DO FERMIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 438; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/030410
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1 � Of. apresentação n.º 2/030410 � Cessação
de funções de gerente de Rui Pedro Neves Ferreira, em 30 de Março
de 2003, por renúncia.

21 de Abril de 2003. � A Ajudante, Maria Julieta Borges Gon-
çalves Teixeira da Mota. 2001364733

VILA NOVA DE FAMALICÃO

HJN CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2866/911219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502672706; data: 020624.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2001.

Conferi e está conforme.

15 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000217204

TRANSPORTES IRMÃOS SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 451/690310; identificação de pessoa colectiva n.º 500989273;
data: 020624.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano 2000.

Conferi e está conforme.

15 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000217203

TRANSPORTES IRMÃOS SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 451/690310; identificação de pessoa colectiva n.º 500989273;
data: 020624.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 1998.

Conferi e está conforme.

15 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000217202

VILA VERDE

FISCAVERDE � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 494/
960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503600970; data da
apresentação: PC 20030429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas da sociedade em epígrafe re-
ferentes ao ano 2002.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003283676

JOAQUIM FARIA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1117/
020507; identificação de pessoa colectiva n.º 506126587; data da
apresentação: PC 20030430.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas da sociedade em epígrafe re-
ferentes ao ano 2002.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003283684

ZEDACÔTTA � TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 773/
000821; identificação de pessoa colectiva n.º 504606751; número e
data da apresentação: PC 1/20030424.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas da sociedade em epígrafe re-
ferentes ao ano 2002.

Está conforme.

5 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, destacado, José Júlio
Correia Braga Peixoto. 2003283668

BRAGANÇA
BRAGANÇA

VALORCONSULT � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1553/
030429; identificação de pessoa colectiva P 506523683; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/030429.

Certifico que entre António José Araújo Rodrigues, casado com
Maria Luísa Peixinho Pires Fernandes na comunhão geral, e Fer-
nando José Peixinho de Araújo Rodrigues, divorciado, foi constitu-
ída uma sociedade comercial por quotas, que se rege nos termos se-
guintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma VALORCONSULT � Consulto-
res Associados, L.da, e tem a sua sede na Rua do Loreto, 120, 1.º di-
reito, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto consultoria empresarial e serviços
de intermediação comercial.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor no-
minal de 1250 euros, pertencente ao sócio António José Araújo Ro-
drigues, e outra no valor nominal de 3750 euros, pertencente ao
sócio Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 50 000 euros.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio ou
não, ficando desde já nomeado gerente o sócio António José Araújo
Rodrigues.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou

procuradores para a prática de determinados actos, constituindo desde
já mandatário o sócio Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues
para a prática dos seguintes actos:

a) Representar a sociedade perante os tribunais, em especial
nas audiências preparatórias, de julgamento e nas tentativas de
conciliação, nelas fazendo declarações e prestando esclarecimen-
tos; os entes e órgãos de administração central, regional e local,
conservatórias, cartórios notariais, finanças, segurança social,
alfândegas e, em geral, perante todo o tipo de entidades públicas
e privadas, em todos os actos, contratos, assuntos e interesses
que à mesma respeitem;
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b) Comprar, vender e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis
sujeitos ou não a registo, equipamento, utensílios e veículos auto-
móveis;

d) Fazer contratos de locação de bens móveis e imóveis, incluin-
do no regime de leasing, bem como fazer a sua alteração, revogação
e rescisão;

e) Contrair empréstimos, contratar operações financeiras, acti-
vas e passivas, e abrir linhas de crédito;

f) Fazer contratos de trabalho, bem como fazer a sua revogação e
rescisão, exercer o poder disciplinar, instaurar processos disciplina-
res e proceder a despedimentos;

g) Constituir mandatários judiciais, receber citações e notifica-
ções, transigir, confessar e desistir em qualquer acção, bem como
comprometer-se em arbitragens, fazer queixas crime e desistir das
mesmas queixas;

h) Subscrever livranças, aceites bancários, garantias bancárias
e termos de fiança, sacar cheques, assinar ordens de pagamento,
sacar e aceitar letras e assinar notas de crédito a favor de quais-
quer clientes;

i) Receber quaisquer valores, bens e documentos e dar quitação;
j) Outorgar quaisquer escrituras sempre que, no caso concreto, lhe

tenham sido atribuídos ou delegados por acta da gerência ou da as-
sembleia geral, que precisará o seu conteúdo;

k) E, em geral, exercer todos os poderes de gestão e represen-
tação que a gestão e defesa dos direitos e interesses da sociedade
exijam.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea

c) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001416385

HORÁCIO CRISÓSTOMO � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1552/
030424; identificação de pessoa colectiva P 506461181; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/030424.

Certifico que Horácio Valentim Crisóstomo, casado com Maria
Manuela Cordeiro Ferreira na comunhão de adquiridos, constitui uma
sociedade unipessoal, que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Horácio Crisóstomo � Construções,
Sociedade Unipessoal, L.da, identificação de pessoa colectiva

n.º 506461181, tem a sua sede no Bairro Vale Prados, caixa 101,
em Bragança, na freguesia de Santa Maria.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser des-
locada para outro local dentro do concelho de Bragança ou para
concelho limítrofe, bem assim poderá a gerência abrir sucursais, fi-
liais, agências ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é do montante de 10 000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
único sócio, Horácio Valentim Crisóstomo.

ARTIGO 4.º

O sócio pode fazer suprimentos à sociedade nos termos e condi-
ções que o entender. Podem ser exigidas ao sócio prestações suple-
mentares ao capital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, competem ao sócio, Horácio
Valentim Crisóstomo, que, neste acto, é designado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para vincular e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá celebrar quaisquer negócios jurídicos com a soci-
edade, desde que sirvam a prossecução do objectivo social.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido, do interdito ou
inabilitado, que designarão um, entre si, que a todos represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001416687

SILVA & CASCAIS � TERRAPLANAGENS,
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1325/
010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505515768; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/030428.

Certifico que a sociedade acima referenciada se encontra dissolvi-
da e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em
3 de Abril de 2003.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001416717

SNACK BAR CASAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 978/
960911; identificação de pessoa colectiva n.º 503724238; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 9/030429.

Certifico que a sociedade acima referenciada se encontra dissolvi-
da e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas em
6 de Março de 2003.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 2001416610

TALHA D�OURO � CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE ARTE SACRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1377/
020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505895064; data da
apresentação: 030429.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001416628

ANICETO GONÇALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 46/
460104; identificação de pessoa colectiva n.º 500021694; data da
apresentação: 030429.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001416644

FERNANDO CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 934/
960110; identificação de pessoa colectiva n.º 503573477; data da
apresentação: 030429.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001416636

CAFÉ CHAVE D�OURO DE ANDRADE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 462/
871014; identificação de pessoa colectiva n.º 501886311; data da
apresentação: 030429.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001416652

ANTERO M. SANTOS & JACOB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 649/
920312; identificação de pessoa colectiva n.º 502722096; data da
apresentação: 030429.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001416695

ANTERO SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 903/
950720; identificação de pessoa colectiva n.º 503483141; data da
apresentação: 030429.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

29 de Abril de 2003. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saraiva Esteves. 2001416709

ELIAS SANTOS PINTO, FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1008/
970417; identificação de pessoa colectiva n.º 503865460; data da
apresentação: 020623.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester Coru-
jo de Faria Coelho. 2001416806

SALÃO DE BELEZA NAIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 956/
960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503670405; data da
apresentação: 230403.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Felicidade de Sou-
sa Borges. 2001416792

BRICANTEL � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO
DE BRAGANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 691/
920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502888539; data da
apresentação: 030423.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester Coru-
jo de Faria Coelho. 2001416660

B. R. & CORDEIRO � CONSTRUÇÕES
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1477/
020926; identificação de pessoa colectiva n.º 506304884; data da
apresentação: 030423.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano 2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester Coru-
jo de Faria Coelho. 2001416679

VINHAIS

EMPRESA DAS ÁGUAS DE SANDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 10.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas de exercício respeitantes ao ano 2002.

Está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, Ana Maria Barreira Lopes.
2001822421

CASTELO BRANCO

CASTELO BRANCO

SOCIEDADE AGRÍCOLA TI JOÃO MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1713/980721; identificação de pessoa colectiva
n.º 504197622; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
16/20030410.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epí-
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grafe, foi efectuado o registo de dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Aprovadas as contas em 18 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002922802

M. CARMONA & IRMÃOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 170/540817; identificação de pessoa colectiva n.º 500172242;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 31/20030409.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o registo de designação dos membros do conse-
lho de administração e do fiscal único para o triénio de 2003-2005,
por deliberação de 29 de Março de 2003:

Conselho de administração:
Presidente: José Baltazar, casado;
Administradores: Marcelino Nunes Oliveira, casado, e José Antó-

nio Almeida Piçarra, casado;
Administrador suplente: Humberto Nuno Neves Carmona Balta-

zar, casado;
Conselho fiscal:
Presidente: Joaquim Morão Lopes Dias, casado;
Vogais: João Duarte Gonçalves Belo, casado, e Botelho, Roseiro

e Associados, SROC;
Fiscal suplente: Donato João Lourenço Viçoso, revisor oficial de

contas, solteiro.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 2002922799

IDANHA-A-NOVA

JOSÉ FRANÇA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 59/
681008; identificação de pessoa colectiva n.º 500978999; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/030409.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
por escritura lavrada em 4 de Abril de 2003, de fl. 88 a fl. 89 v.º do
livro n.º 85-E, pelo Cartório Notarial de Idanha-a-Nova, tendo, em
consequência, o artigo 3.º do contrato social passado a ter a redac-
ção que se segue:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por quatro quotas iguais, dos valores
nominais de 1250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, José França Martins, Maria das Dores França, Adelino Pe-
reira Martins e Maria Noémia Oliveira Maio Martins.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001502630

VILA VELHA DE RÓDÃO

CENTROLIVA � TRANSFORMADORA
DE OLEAGINOSAS DO CENTRO, S. A.

Sede: Monte da Ordem, Vila Velha de Ródão

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Matrícula
n.º 2/910104; identificação de pessoa colectiva n.º 502478268; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 1/20030414.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo da designação dos membros dos órgãos sociais para o qua-
driénio de Abril de 2003-Abril de 2007.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.

Conselho de administração:
Presidente: Cirilo de Jesus;
Vogais: Miguel Eduardo Pita de Jesus e Filipa Moreira Esteves

Teixeira da Silva, solteira, maior;
Conselho fiscal:
Presidente: Hermínio José Fernandes Gil da Silva;
Vogais: Crisóstomo Aquino de Barros (revisor oficial de contas),

Avelino de Jesus Amado e António Manuel Saraiva Gomes (suplen-
te).

Está conforme.

23 de Abril de 2003. � A Conservadora, Maria Irene Rocha
Mortinho. 2001860226

COIMBRA
COIMBRA

TAVEIRHUMUS � MINHOCULTURA
E FERTILIZANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4038,
fl. 13, C-13; identificação de pessoa colectiva n.º 502203420; ins-
crição n.º 15 304, fl. 53, E-27; número e data da apresentação: 5/
030314.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 23 de Dezembro de
2002 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000218970

APTOMAR, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

passou a APTOMAR, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÁRMORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7906;
identificação de pessoa colectiva n.º 504716506; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
Of. 10 e 12/030314.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Anabela
Ferreira de Jesus Gonçalves Serrador cessou as funções de gerente
que vinha exercendo na referida sociedade, desde 22 de Janeiro de
2003, por renúncia.

Mais certifico que houve alteração total do contrato com modi-
ficação em sociedade unipessoal, o qual ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma APTOMAR, Comércio e Indús-
tria de Mármores, Unipessoal, L.da, e tem sua sede na Rua da Escola,
lugar e freguesia de Assafarge, concelho de Coimbra.

2 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais, agênci-
as ou outras formas locais de representação em qualquer ponto do
País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de mármo-
res, extracção e transformação dos mesmos, de granitos e outras
pedras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio, Bom Alcides de Jesus Gonçalves.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo do único sócio, Bom Alcides de
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Jesus Gonçalves, desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas
à sociedade que venham a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja
o seu objecto, bem como no capital de sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas e desde
que em sociedades por quotas não fique na situação de único sócio
desta sociedade.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oliveira
Pereira de Moura. 2000218997

SOTECNIGÁS � SOCIEDADE TÉCNICA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6604;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834831; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 1/030310.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que Cláudio
Augusto Castilho Martins Pimentel cessou as funções de gerente que
vinha exercendo na referida sociedade, desde 9 de Dezembro de 2002,
por renúncia.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000201865

TULIPA FÉRIAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5852;
identificação de pessoa colectiva n.º 503348902.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano 2000.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 2000200290

PONTE DE FRADES � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7555;
identificação de pessoa colectiva n.º 504475100.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 2000205852

ANTÓNIO VIDEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3870;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071672.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano 2001.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 2000205232

TAQUICELEIRO � COMÉRCIO DE MERCEARIA
E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2654,
fl. 107, C-9; identificação de pessoa colectiva n.º 501170596; ins-
crição n.º 15 303, fl. 53, E-27; número e data da apresentação: 2/
030204.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 20 de Dezembro de
2002 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2000200630

CLÍNICA DENTÁRIA I. POIARES BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4802;
identificação de pessoa colectiva n.º 502699159; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 14/020516.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 10 000 euros e, em consequência, houve
alteração do artigo 3.º do pacto social, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde à soma das três seguintes quotas: uma de 1496 euros e
39 cêntimos e outra de 6003 euros e 61 cêntimos, pertencentes à
sócia Isabel Cláudia Masson Poiares Baptista, e outra de 2500 euros,
pertencente à sócia Claude Renée Masson Baptista.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Olivei-
ra Pereira de Moura. 1000217588

LE SON � CAFÉ CONCERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7316;
identificação de pessoa colectiva n.º 504237390; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 65/020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 3000 euros, pertencente ao sócio
Leonel António Barradas da Fonseca, e uma de 2000 euros, perten-
cente à sócia Sónia Isabel da Cruz Fernandes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000217587

DTCENTRO � MARKETING E OPINIÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6964;
identificação de pessoa colectiva n.º 504051598; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 42/020328.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, redenominado para 5000 eu-
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ros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social, o
qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota desse valor, do único
sócio, Fernando Manuel Rodrigues Madeira Afonso de Almeida.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Oli-
veira Pereira de Moura. 1000217586

CALÇADAS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7441;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300199; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 4/020227.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi au-
mentado o capital social para o montante de 1 002 410$, redeno-
minado para 5000 euros, e, em consequência, alterado parcialmen-
te o pacto social no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 3500 eu-
ros, pertencente ao sócio Victor Manuel Pereira de Matos; uma de
250 euros, pertencente ao sócio Henrique Miguel Dias Serrano, e uma
de 1250 euros, pertencente à sócia Sandra Isabel Correia Matos.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000217585

ESCOLA DE CONDUÇÃO INÊS DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7198;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192485; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 107/011227.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 6 214 942$ e redenomina-
do para 31 000 euros, e, em consequência, alterado o pacto social
no seu artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 31 000 euros e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma de 16 036 euros, pertencente ao sócio José
Agostinho Ferreira Costa; uma de 12 470 euros, pertencente à sócia
Rosa da Anunciação Falcão Ferreira Costa, e uma de 2494 euros,
pertencente à sócia Joana Margarida Falcão Ferreira Costa.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado
respectiva pasta.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000217584

RITOME � SERVIÇOS DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6311;
identificação de pessoa colectiva n.º 503619590; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 2/020118.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 2 de
Janeiro de 2002 foi nomeada gerente a sócia Ana Cristina Almeida
Vieira Alberto.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000217583

ALEXANDRE & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1571;
identificação de pessoa colectiva n.º 500308500; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 64/011226.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 1 002 410$ e redenomina-
do para 5000 euros, e, em consequência, alterado o pacto social no
seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Arménio Marques Carpinteiro e Maria do Céu
dos Santos Marques Carpinteiro.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000217582

PATRÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1015;
identificação de pessoa colectiva n.º 500212872.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000217684

ENAFER � EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2638;
identificação de pessoa colectiva n.º 501165673.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000217683
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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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E-mail + 50 .................................................
E-mail + 250 ...............................................
E-mail + 500 ...............................................
E-mail + 1000 .............................................

 15
 45
 75
140
 25
 90
145
260

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19 %)

100 acessos .................................................
250 acessos .................................................
500 acessos .................................................
Número de acessos ilimitados até 31-12 ...

 22
 50
 90
550

CD-ROM 1.ª série (IVA 19 %)

176
615
230
230
230

    68,50

223
715
255
255
255

    68,50

Assinatura CD mensal ...........................................................
CD histórico (1970-2001) .....................................................
CD histórico (1970-1979) .....................................................
CD histórico (1980-1989) .....................................................
CD histórico (1990-1999) .....................................................
CD histórico avulso ...............................................................

100 acessos ..............................................................................................
200 acessos ..............................................................................................
300 acessos ..............................................................................................

INTERNET (IVA 19 %)

120
215
290

Assinante papel 2 Não assinante papel

Preços por série1.ª, 2.ª e 3.ª séries (concursos públicos)

(Em euros)


