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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Centro

Anúncio

Concurso público para adjudicação da «empreitada de
construção do sistema de aquecimento central e cen-
tral térmica da escola básica integrada de Colmeias
(Leiria).

1 � O Concurso publico promovido pela Direcção Regional de
Educação do Centro, Direcção de Serviços de Recursos Materiais, Rua
General Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra (telefones:
239798800; fax: 239405276).

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

3 � a) Local de execução � Escola Básica Integrada de Colmeias
(Leiria).

b) Designação da empreitada � empreitada de construção do sis-
tema de aquecimento central e central térmica da Escola Básica Inte-
grada de Colmeias (Leiria).

c) O preço base do concurso é de 129 000 euros, IVA excluído.
d) Natureza, extensão e características gerais da obra:

Instalações mecânicas;
Instalações eléctricas;
Construção civil da central térmica;
Rede de gás;
Fornecimento de equipamentos.

e) Construção de sistema de aquecimento central e central térmica
da escola supracitada respeitando a memória descritiva, condições
técnicas especiais e demais indicações do caderno de encargos.

4 � Prazo de execução � a empreitada terá que estar globalmen-
te concluída no dia 30 de Abril de 2004.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Direcção de Serviços de Recursos Materiais
da Direcção Regional de Educação do Centro, Rua General Humberto
Delgado, 319, 5.º 3030-327 Coimbra, podendo ser solicitadas cópias
dessas peças, a partir da data da publicação deste anúncio no Diário
da República, até à primeira metade do prazo fixado para a apresen-
tação das propostas no seguinte local:

LCJR � Centro de Cópias, Avenida D. Afonso Henriques, 32/
38, 3000 Coimbra (telefone/fax: 239716262).

b) O preço das diferentes peças é o seguinte (sem IVA):

Fotocópia A4 � 0,03 euros, cópia em ozalid � 1,80 euros/m2;
Fotocópia A3 � 0,07 euros, cópia em reprolar � 5,25 euros/m2.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 17 horas do 30.º
dia a contar do dia útil seguinte ao da publicação deste anúncio no
Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas por correio sob registo e com
aviso de recepção, ou entregues na Direcção de Serviços de Recursos
Materiais da Direcção Regional de Educação do Centro, Rua General
Humberto Delgado, 319, 5.º, 3030-327 Coimbra.

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

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

da entrega das propostas, pelas 10 horas, no local indicado entregues
na Direcção de Serviços de Recursos Materiais da Direcção Regional
de Educação do Centro, Rua General Humberto Delgado, 319, 5.º 3030-
-327 Coimbra.

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

9 � A empreitada é por regime de preço global � os pagamentos
serão efectuados nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � A este concurso podem concorrer empresas, ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se associarem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato e desde que todas as empresas do agrupamen-
to satisfaçam as disposições legais relativas exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas.

11.1 � Só serão admitidos os titulares de certificados de classifica-
ção de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares (IMOPPI), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março, que contenha as seguintes autorizações, sem pre-
juízo do estipulado no n.º 11.3:

a) Das 1.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria e
das classes correspondentes ao valor dos trabalhos especiali-
zados que lhe respeitam, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe na proposta e que será indicada em
documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida na alínea b);

b) Caso o concorrente não disponha das autorizações 7.ª, 10.ª
e 11.ª exigidas na alínea a), indicará, em documento anexo
à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas autoriza-
ções, aos quais ficará vinculado por contrato para a execução
dos trabalhos que lhes respeitem;

c) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas
à proposta as declarações de compromisso subscritas pelo
concorrente e por cada um dos subempreiteiros, das quais
conste o nome destes, o seu endereço, a titularidade do do-
cumento de classificação contendo as autorizações exigidas
no concurso, e bem assim, o valor total dos trabalhos a que
respeitem e prova de tal titularidade, efectuada nos termos
do n.º 11.2.

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

11.3 � Poderão, igualmente, concorrer:

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

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

c) Empresas nacionais de estados signatários de acordo sobre
contratos públicos da Organização Mundial do Comércio, nos
termos estabelecidos nesse acordo e se o mesmo o permitir.

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

tes, tendo em conta os elementos de referência solicitados no pro-
grama de concurso, bem como nos elementos referidos no n.º 2 do
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, as propostas dos
concorrentes considerados aptos serão graduadas para efeito de adju-
dicação, tendo por referência o critério de proposta economicamen-
te mais vantajosa, através da ponderação dos seguintes factores:

Vt = valia técnica da proposta;
p = preço;
c = curriculum de obras similares;
Cp = classificação da proposta.

E segundo a expressão:

Cp = 0,5Vt + 0,4p + 0,1

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes ao
projecto, ou parte dele, nem de propostas que contemplem alteração
do prazo e programa de execução da obra.

15 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 10 de Junho de 2003.

O Director de Serviços, Mário José da Cruz Gonçalves.
3000109295

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Bragança

Anúncio

Concurso público n.º 3/2003 � equipamento de radiologia
para Centro de Saúde de Mogadouro, Carrazeda de
Ansiães e Vinhais.

Nos termos do n.º 1 do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho, toma-se público que se encontra aberto o concurso público,
cujo objecto se indica no n.º 2 deste anúncio.

1 � Entidade contratante � Administração Regional de Saúde
Norte, Sub-Região de Saúde de Bragança, Rua D. Afonso V, 5301 -862
Bragança (telefone: 273331414/5/6; fax: 273327552).

2 � Objecto do concurso � fornecimento e instalação do equipa-
mento de radiologia para três centros de saúde, de acordo com o es-
tipulado no programa de concurso e caderno de encargos, com as
seguintes referências:

a) Referência CSM � equipamento de radiologia para o Cen-
tro de Saúde de Mogadouro;

b) Referência CSCA � equipamento de radiologia para o Cen-
tro de Saúde de Carrazeda de Ansiães;

c) Referência CSV � equipamento de radiologia para o Centro
de Saúde de Vinhais.

3 � Local da entrega dos bens � Centros de Saúde de Mogadouro,
Carrazeda de Ansiães e Vinhais.

4 � O programa de concurso e respectivo caderno de encargos
podem ser consultados e adquiridos na secção de aprovisionamento
da Sub-Região de Saúde de Bragança, até à data limite para apresenta-
ção das candidaturas e no horário das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas ás 17 horas e 30 minutos.

O levantamento do referido caderno de encargos far-se-á mediante
o pagamento de € 20 (IVA já incluído).

5 � As propostas elaboradas nos termos do artigo 47.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, devem ser apresentadas e acompa-
nhadas dos documentos referidos nos artigos 96.º e 97.º do supraci-
tado decreto-lei.

Não são admitidas alterações às cláusulas constantes do caderno de
encargos, como não são admitidas propostas com variantes.

6 � A data e hora limite para entrega das propostas será o 15.º
dia após a publicação em Diário da República, 3.ª série, até à hora
do encerramento dos serviços, 17 horas na sede da Sub-Região de Saúde
de Bragança, entidade referida no n.º 1.

7 � O acto público da abertura das propostas terá lugar no dia útil
imediato à data limite parta a recepção das propostas.

8 � Os critérios de adjudicação serão por ordem decrescente de
importância:

8.1 � Preço, (50%).
8.2 � Qualidade, (40%).
8.3 � Prazo de entrega, (10%).
9 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as condições das

propostas por um prazo mínimo de 60 dias, a contar do acto público
de abertura das mesmas.

10 � A Sub-Região de Saúde de Bragança, reserva-se o direito de
não adjudicar.

11 � A data do envio para publicação no Diário da República,
3.ª série é de 7 de Julho de 2003.

12 � A data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República é de 14 de
Julho de 2003.

O Coordenador da Sub-Região de Saúde, A. Manuel Subtil.
3000109585

Aviso

Concurso Público n.º 1/2003 � equipamento de radiologia
para o Centro de Saúde de Mogadouro (Decreto-Lei
n.º 197/99 de 8 de Junho).

Informam-se todos os interessados que nos termos do disposto na
alínea a) e h) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho, por despacho de 30 de Junho de 2003 do coordenador Sub-
-Regional de Saúde de Bragança, foi anulado o procedimento supra
identificado.

Data da recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. do
anúncio para publicação no Diário da República de 14 de Julho de
2003.

O Coordenador da Sub-Região de Saúde, A. Manuel Subtil.
3000109609

Direcção-Geral da Saúde

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital Curry Cabral

Anúncio

Concurso público n.º 7/10003/2003 � fornecimento e insta-
lação de equipamento para salas de operação do novo
bloco operatório Central ao Hospital de Curry Cabral
durante o ano de 2003.

(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 12 classe 33.10, categoria 33.10.1 da subca-
tegoria 33.10.15.

3 � Local do fornecimento � armazém do Hospital de Curry
Cabral.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � durante o
ano de 2003.

5 � Admissibilidade de fornecimento parciais � aceitam-se pro-
postas totais ou parciais dos fornecimentos.

6 � Os documentos de apresentação obrigatória e os elementos
necessários à apreciação das condições de carácter profissional, téc-
nico e económico que os concorrentes devem apresentar constam do
programa do concurso.

7.1 � O caderno de encargos está patente para consulta pública
no serviço de aprovisionamento do Hospital de Curry Cabral, sito na
rua indicada no n.º 1, todos os dias úteis das 9 horas ás 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 15 horas.

7.2 � Os interessados podem solicitar exemplares do caderno de
encargos até ao dia 2 de Setembro de 2003, sendo os mesmos forne-
cidos mediante o pagamento prévio de € 25 nos serviços financei-
ros, acrescidos de IVA (19%) à taxa em vigor.
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8 � As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do dia 1
de Setembro de 2003, no serviço de aprovisionamento do Hospital
de Curry Cabral, sito na Rua indicada no n.º 1, ou remetidas pelo correio
com aviso de recepção.

9 � O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 2 de
Setembro de 2003, no serviço de aprovisionamento, ao qual poderão
assistir todos os interessados, podendo apenas intervir os concorren-
tes ou os seus representantes devidamente credenciados.

10 � O critério de adjudicação é o da proposta mais vantajosa, a
qual resulta da ponderação .dos factores seguintes, por ordem decres-
cente de importância:

Preço, (40%);
Prazo de entrega, (35%);
Prazo de garantia, (25%).

11 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 90 dias a contar da data do acto público, considerando-
-se este prazo tacitamente prorrogado por igual período se os con-
correntes nada disserem, em contrário.

12 � Não há lugar a caução nesta fase.
13 � O pagamento efectuar-se-á a 120 dias.
14 � O fornecimento constante deste concurso não foi alvo de

anúncio de informação prévia.
15 � Este anúncio foi enviado para publicação na 3.ª série do

Diário da República, em 11 de Julho de 2003.
16 � Este anúncio foi recepcionado para publicação na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A., para publicação no Diário da Repú-
blica em 11 de Junho de 2003.

11 de Julho de 2003. � A Administradora Hospitalar, Eugénia
Duarte e Melo. 3000109511

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Instituto da Conservação da Natureza

Parque Nacional da Peneda-Gerês

Anúncio

Concurso público n.º 1/2003 � recuperação de áreas ardidas
na freguesia de Covide e mata nacional do Gerês

1 � Entidade adjudicante � Instituto da Conservação da Nature-
za, Parque Nacional da Peneda-Gerês sito na Avenida de António
Macedo, 4704-538 Braga (telefone: 253203480; fax: 253613169).

2 � Objecto do concurso � serviços para a execução do projecto
recuperação de áreas ardidas na freguesia de Covide e mata nacional
do Gerês ao abrigo do programa «POA � Programa Operacional do
Ambiente».

O presente concurso insere-se nas seguintes categorias e descrições
com referência ao Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do- Conselho,
de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial da União Europeia
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo regulamento
(CEE) n.º 1232/98, do Conselho de 16 de Junho, publicado no JOUE
(Jornal Oficial da União Europeia), de 22 de Junho, e ao vocabulá-
rio comum para os contratos públicos (CPV), publicado no suplemento
do Jornal Oficial da União Europeia n.º S169, de 3 de Setembro de
1996.

Categoria � 77231000-8, descrição, serviços de gestão florestal.
3 � Local � Parque Nacional da Peneda-Gerês, (PNPG).
4 � Prazo de execução � com início até 70 dias úteis a contar da

data de adjudicação e a concluir até 31 de Dezembro de 2004.
5 � Os concorrentes deverão apresentar curriculum dos elemen-

tos relevantes da equipa técnica que participa no projecto.
6 � Só serão aceites propostas respeitantes à totalidade da presta-

ção dos serviços postos a concurso.
7 � Não serão aceites propostas que envolvam alterações das cláu-

sulas do caderno de encargos, bem como de propostas variantes.
8 � Os concorrentes deverão preencher as condições de carácter

técnico e económico constantes do programa do concurso.
9 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamen-

to de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consórcio
legalmente constituído quando lhe for adjudicado o contrato.

10 � a) O processo de concurso pode ser consultado e obtido na
sede do PNPG, Avenida António Macedo, 4704-538 Braga.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil antes
da data do acto público do concurso, das 9 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas.

c) O custo de cada exemplar do processo é de € 50, acrescido de
IVA, a liquidar directamente pelos concorrentes, em numerário ou
cheque, contra recibo, debitando-se os custos de expedição no caso de
envio pelo correio.

Nos pedidos por escrito, o sobrescrito deverá identificar o con-
curso a que se refere. Os documentos referidos devem ser solicitados
até ao fim do primeiro terço do prazo para apresentação de propos-
tas.

11 � a) As propostas devem ser entregues contra recibo, ou en-
viadas por correio, sob registo e com aviso de recepção, para PNPG,
António Macedo, 4704-538 Braga.

b) As propostas devem ser apresentadas até às 17 horas do 15.º dia
a contar a partir da data de publicação deste anúncio no Diário da
República.

c) As propostas deverão ser apresentadas em língua portuguesa.
12 � O acto público de abertura de propostas do concurso terá

lugar na sede do PNPG, pelas 15 horas do dia útil imediato à data
limite para entrega de propostas, podendo a ele assistir todos os in-
teressados e intervir os devidamente credenciados pelos concorren-
tes.

13 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta econo-
micamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por
ordem decrescente de importância:

1) Garantia de qualidade do serviço � 40%;
2) Preço � 25%;
3) Mérito técnico � 20%;
4) Prazo de execução � 15%.

14 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas por 60
dias, contados da data limite para a sua entrega.

15 � A caução a apresentar pelo adjudicatário será de valor cor-
respondente a 5% do preço total da adjudicação, com exclusão do
IVA, a prestar por depósito em dinheiro, em títulos emitidos ou ga-
rantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro de caução.

16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia.
17 � O presente anúncio foi recebido para publicação no Diário

da República em 10 de Julho de 2003.

8 de Julho de 2003. � O Presidente do Instituto da Conservação
da Natureza, João Silva Costa. 1000229379

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Ambiente
e dos Recursos Naturais

Direcção Regional de Saneamento Básico

Anúncio

Concurso público n.º 11/SRA-DRSB/2003 para construção do
sistema de destino final de águas residuais da cidade
de Santana.

1 � A entidade adjudicante é a Região Autónoma da Madeira, atra-
vés da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Di-
recção Regional do Saneamento Básico, Edifício Golden Gate, Ave-
nida Arriaga, 21, 4.º, 9004-528 Funchal (telefone: 291201830; fax:
291220605).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Santana, cidade de San-
tana.

b) Designação da empreitada � construção do sistema de destino
final de águas residuais da cidade de Santana.

c) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada compreende
a construção da estação de tratamento de águas residuais da cidade de
Santana, incluindo a sua manutenção por um período de seis meses e
o fornecimento de equipamento móvel exigido nas peças concursais.

As principais características da ETAR a construir são as seguintes:

População a servir, 4062 habitantes;
Nível de tratamento, secundário;
Linha de tratamento:

Fase líquida � tratamento preliminar, tratamento biológi-
co, decantação secundária;

Fase sólida � espessamento e desidratação mecânica.
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Classificação CPV-45232421-9 CPV (conforme o vocabulário co-
mum para os contratos públicos, publicado no suplemento do Jornal
Oficial da União Europeia, n.º 5169, de 3 de Setembro de 1996).

O Preço base do concurso é de € 1 350 000 com exclusão do IVA.
4 � O prazo de execução da obra será de 270 dias, de calendário

contados a partir da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Secretaria

Regional do Ambiente e Recursos Naturais, na morada indicada no
n.º 1, onde pode ser examinado pelos interessados nos dias úteis, nas
horas de expediente, desde a publicação do presente anúncio no Jor-
nal Oficial da Região Autónoma da Madeira até ao dia e hora do acto
público do concurso.

b) O processo poderá ser adquirido pelos interessados na morada
indicada no n.º 1, devendo, para o efeito, ser formulado pedido escri-
to até vinte dias após a data da publicação deste anúncio no JORAM.
O fornecimento do processo far-se-á no prazo máximo de sete dias
de calendário, mediante o pagamento da quantia de € 282,50, que já
inclui IVA à taxa legal de 13%, e poderá ser pago em dinheiro ou em
cheque emitido à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Ma-
deira.

6 � a) As propostas devem ser entregues ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, até às 17 horas do 30.º dia
a contar do dia seguinte à data de publicação do anúncio do JORAM.

b) As propostas devem ser apresentadas na Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos Naturais, na morada acima indicada no n.º 1.

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

que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes.

b) O acto publico do concurso decorrerá no primeiro dia útil se-
guinte ao termo do prazo para apresentação de propostas, pelas 10
horas, na morada indicada no n.º 1.

8 � O adjudicatário garantirá, por caução de 5% do preço total da
adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das obrigações, que
assume com a celebração do contrato de empreitada.

9 � A empreitada é segundo o regime de série de preços. Os paga-
mentos ao empreiteiro serão efectuados de acordo com o disposto
nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou gru-
pos de empresas que declarem a intenção de constituírem juridica-
mente uma única entidade ou um consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), devendo ser titulares de autorizações:

Da 1.ª categoria (classe correspondente ao valor da proposta;
Da 9.ª subcategoria da 5.ª categoria, da, classe correspondente

ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam.

b) Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado membro
da União Europeia aplica-se o disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

c) São condições mínimas de admissão a concurso:

I) Capacidade económico-financeira:

Satisfação dos valores de referência (quartil inferior) indi-
cados na Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, para
efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março;

II) Capacidade técnica:

Comprovação da execução iniciada e terminada, nos últi-
mos cinco anos, de pelo menos uma estação de trata-
mento de águas residuais, de tratamento de nível secun-
dário, com uma capacidade mínima de 5000 habitantes;

Comprovação do exercício da actividade de operação e
manutenção, actualmente em curso, de pelo menos uma
ETAR de nível de tratamento secundário com capacida-
de mínima de 5000 habitantes;

Adequação do equipamento e das ferramentas a utilizar na
obra às suas exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos a afectar à
execução da obra.

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes não
possuem capacidade económico-financeira e capacidade téc-
nica para a execução da obra em causa, o mesmo ou os
mesmos serão excluídos, não sendo consideradas as suas pro-
postas na fase seguinte, nos termos do n.º 3 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � As propostas terão a validade de sessenta e seis dias conta-
dos a partir da data do acto público do concurso se necessário, este
prazo considerar-se-á prorrogado por consentimento tácito dos con-
correntes que nada requeiram em contrário, por mais quarenta e qua-
tro dias.

13 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, implicando a ponderação dos seguintes factores, indi-
cados por ordem decrescente de importância:

1.º Valia técnica da proposta � analisada com base nos documen-
tos exigidos nas alíneas c), e) e g) do programa de con-
curso � 60%:

Este factor atenderá aos seguintes subfactores:

a) Plano de trabalhos, 20%;
b) Elementos técnicos do equipamento a instalar, 20%;
c) Memória descritiva e justificativa, 10%;
d) Adequação dos planos de mão de obra e de equipamento

ao plano de trabalhos, 10%.

2.º Preço, 40%.

14 � É admitida a apresentação de propostas variantes nos ter-
mos do programa de concurso.

15 � O anúncio foi enviado ppara publicitação no Diário da Re-
pública em 8 de Julho de 2003.

8 de Julho de 2003. � O Chefe do Gabinete, João Cristiano Loja.
1000229323

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

Concurso público internacional para adjudicação da emprei-
tada de «execução do projecto de execução e da res-
pectiva empreitada da obra do açude insuflável no rio
Tejo, em Abrantes».

Relativamente ao concurso acima mencionado, cujo anúncio foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 122, de 27 de Maio
de 2003, avisam-se todos os interessados de que foram prestados es-
clarecimentos e juntas cópias dos mesmos às peças patentes em con-
curso.

Mais se avisa que a Câmara Municipal de Abrantes, na sua reunião
de 7 de Julho de 2003, deliberou prorrogar o prazo para apresentação
das propostas e consequentemente alterar a data do acto público do
concurso, conforme a seguir se indica:

Data limite para apresentação das propostas � 16 horas do dia
29 de Setembro de 2003;

Data do acto público do concurso � dia 30 de Setembro de 2003,
pelas 14 horas e 30 minutos.

8 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Nelson Augusto
Marques de Carvalho. 1000229372

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal de Boticas, com sede na praça do Municí-
pio, 5460-304 Boticas (telefone: 276410200; fax: 276410201).

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 � Boticas.
b) Designação da empreitada � Edifício dos Paços do Concelho,

ampliação.
Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada tem por objecto

a execução das obras de construção e equipamento do Edifício dos
Paços do Concelho, ampliação, incluindo a realização dos trabalhos
definidos, quanto à sua espécie, quantidade e condições técnicas de
execução, no caderno de encargos.
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Preço base do concurso com exclusão do IVA é de € 1 188 025,66.
c) [�];
d) [�].
4 � O prazo de execução da obra é de 365 dias de calendário.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

poderão ser examinados na Divisão de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Boticas, com sede na Praça do Município, 5460-304
Boticas, todos os dias úteis, no horário normal de expediente (das 9
horas às 13 horas e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos) e desde
que solicitadas até um terço do prazo de entrega das propostas, os
interessados poderão obter cópias devidamente autenticadas pela Câ-
mara Municipal de Boticas, das peças escritas e desenhadas do pro-
cesso do concurso, nas condições indicadas na alínea seguinte deste
anuncio, no prazo de seis dias a contar da data de recepção do respec-
tivo pedido escrito dirigido ao presidente da câmara. A falta de cum-
primento deste último prazo poderá justificar o adiamento do con-
curso, desde que imediatamente requerido pelo interessado.

b) custo da totalidade dos elementos referidos na alínea anterior, é
de 750 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a pagar previ-
amente em dinheiro, cheque ou vale do correio, passados a favor da
Câmara Municipal de Boticas.

6 � a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
que se seguir à publicação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser entregues contra recibo, ou enviadas
pelo correio sob registo e com aviso de recepção, no local indicado
na alínea a) do n.º 5 deste anúncio.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
devem ser redigidos em língua portuguesa, quando redigidos noutra
língua, dever-se-á ter em consideração o disposto no n.º 17.1 do pro-
grama de concurso.

7 � a) No acto público do concurso, só poderão intervir as pes-
soas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

b) O acto público do concurso, terá lugar na Câmara Municipal de
Boticas, com sede na Praça do Município 5460-304 Boticas e reali-
zar-se-á, pelas 12 horas do primeiro dia útil seguinte ao termo do
prazo para apresentação de propostas.

8 � O adjudicatário prestará caução de valor correspondente a 5%,
do valor total do contrato.

9 � A empreitada é por série de preços. Nos pagamentos e even-
tuais financiamentos observar-se-ão as disposições referidas nos arti-
gos 202.º a 216.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associa-
ção, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as dis-
posições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de
obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso. Estas deverão
constituir-se juridicamente em uma única entidade, em consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária, para efeitos de cele-
bração do contrato.

11 � a) Serão admitidos a concurso, os titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI,
contendo autorizações correspondentes à 1.ª subcategoria da 1.ª ca-
tegoria, devendo ser de classe correspondente ao valor total da pro-
posta;; da 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª subcatego-
rias da 1.ª categoria, da 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria, da
1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª, 15.ª subcategorias da 5.ª categoria e da 1.ª
e 2.ª subcategorias da 6.ª categoria de classes correspondentes aos
valores dos respectivos trabalhos.

b) Os concorrentes não detentores do certificado acima referido,
deverão provar a sua idoneidade e qualificações legais, nos termos do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) Os concorrentes deverão ainda comprovar que satisfazem as
condições de caracter económico financeiro definidas no n.º 19.3 do
programa de concurso.

12 � A validade das propostas será de 66 dias, prorrogável, por
consentimento tácito dos concorrentes, por mais de 44 dias, se nada
requererem em contrário, findo aquele prazo.

13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o da proposta
economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos se-
guintes factores e sub/factores:

Factores Subfactores

Preço ....................................................... 60% �
Valia técnica: 40%

Nota justificativa do preço proposto 20%
Lista dos preços unitários ............... 20%
Programa de trabalhos ..................... 40%
Plano de pagamentos ...................... 20%

14 � Não são admitidas propostas variantes ou condicionadas.
15 � [�]
16 � Não foi publicado o anúncio de informação prévia no Jor-

nal Oficial da União Europeia.
17 � [�]
18 � [�]

16 de Junho de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, Fernando
Campos. 1000229347

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Anúncio

Concurso público

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

1 � Designação da entidade contratante:
1.1 � A entidade contratante do concurso é a Câmara Municipal

de Bragança.
1.2 � A sede é no Forte São João de Deus, 5301-902 Bragança,

(telefone: 273304200; telefax: 273304299).
1.3 � Horário de funcionamento � os serviços administrativos da

câmara municipal têm o seguinte horário de funcionamento � das 9
horas às 12 hora e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 mi-
nutos, todos os dias úteis, excluindo Sábados, Domingos e feriados.

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 � estrada intermunicipal Argoselo/
Coelhoso.

b) Designação da empreitada � «construção dos pontes de Alfaião,
Coelhoso, Fundo da Veiga e outros, construção de um pontão sobre o
rio Sabor na estrada intermunicipal Argoselo/Coelhoso».

c) O preço base do concurso com exclusão do IVA é de € 121 500.
4.1� Prazos de execução da empreitada:
4.1.1 � O prazo de execução da obra, contado a partir da data da

consignação, será de 90 dias.
4.1.2 � Na contagem dos prazos de execução da empreitada con-

sideram-se incluídos todos os dias decorridos, incluindo sábados, do-
mingos e feriados nacionais.

5 � a) O processo de concurso, encontra-se patente na secção
administrativa da divisão de obras da Câmara Municipal de Bragança,
sito no Forte São João de Deus, 5301-902 Bragança onde pode ser
examinado, durante as horas de expediente, a partir da data da publi-
cação do anúncio do concurso, até ao dia e hora do acto público do
mesmo. Desde que solicitadas em tempo útil, os interessados poderão
obter cópias do processo, no prazo máximo de seis dias úteis, conta-
dos a partir da data da recepção do respectivo pedido.

b) As cópias referidas na alínea anterior quando requisitadas pelos
concorrentes, serão pagas pelo preço de 50 euros + IVA e só serão
executadas após a apresentação de guia comprovativa do respectivo
pagamento. A este valor será acrescido o montante correspondente
aos custos de envio pelo correio, quando tal for solicitado pelo con-
corrente que, para o efeito, deverá indicar com clareza, os elementos
necessários para este envio, nomeadamente o endereço completo.

6 � a) As propostas serão entregues, até às 17 horas do 30.º dia a
partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, em que a contagem dos 30 dias serão dias seguidos, incluindo
Sábados, Domingos e feriados. Após a contagem, se o dia indicado
para entrega das propostas for Sábado, Domingo ou feriado as mes-
mas serão entregues até às 17 horas e 30 minutos do dia útil seguinte
ao dia atrás citado.

b) As propostas serão enviadas ou entregues na secção administra-
tiva da divisão de obras da Câmara Municipal de Bragança, Forte São
João de Deus, 5301-902 Bragança, contra recibo, ou remetidas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção. Se o envio da proposta
for feito pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qual-
quer reclamação na hipótese de a entrada dos documentos se verificar
já depois de esgotado o prazo de entrega das propostas.

c) A proposta será redigida em língua portuguesa.
Quando os documentos a que se alude o artigo 15.º e artigo 16.º do

programa de concurso não estiverem redigidos em língua portuguesa,
serão acompanhados de tradução legalizada, em relação à qual o con-
corrente declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efei-
tos, sobre os respectivos originais.

Dever-se-á ter em atenção o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

A proposta será acompanhada com os documentos de habilitação
dos concorrentes exigidos no artigo 15.º e dos documentos que ins-
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truem a proposta exigidos no artigo 16.º, ambos do programa de con-
curso.

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

b) O acto público do concurso, com abertura das propostas, terá
lugar no primeiro dia útil seguinte ao termo do prazo para apresenta-
ção das propostas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Bra-
gança, pelas 15 horas.

8 � A caução será prestada por depósito em dinheiro ou títulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou
seguro caução e terá o valor correspondente a 5% do preço total do
respectivo contrato.

9 � A empreitada é por série de preços com projecto do dono da
obra. A proposta será elaborada em conformidade com o artigo 10.º
do programa de concurso.

10 � A constituição jurídica dos agrupamentos de empresas não é
exigida na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas se-
rão solidariamente responsáveis perante a Câmara Municipal de Bra-
gança pela manutenção da sua proposta, com as consequências legais.
No caso de vir a ser adjudicada a realização dos trabalhos a favor de
um agrupamento de empresas, estas terão de se associar, obrigatoria-
mente antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio
externo conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho.

11 � Só podem ser admitidos a concurso os seguintes concorrentes:

a) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
que contenha � a 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual
tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta e
integra-se na categoria em que o tipo de obra se enquadra;

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

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

d) A qualificação dos concorrentes terá como base a respectiva
capacidade financeira, económica e técnica, devendo os
concorrentes, sob pena de exclusão, satisfazer cumulativa-
mente:

Os valores do quartil inferior previstos na portaria em vi-
gor publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto- Lei
n.º 61/99, de 2 de Março;

Comprovação de execução de pelo menos uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso de valor não infe-
rior a 60% do preço base do presente concurso.

12 � Decorrido o prazo de 66 dias, contados da data do acto pú-
blico de abertura das propostas, cessa, para os concorrentes que não
tenham recebido a comunicação de lhes ter sido adjudicado a emprei-
tada, a obrigação de manter as respectivas propostas. Este prazo
considerar-se-á prorrogado, por mais 44 dias, se os concorrentes nada
requererem em contrário dentro dos oito dias seguintes ao termo do
prazo previsto anterior.

13 � Critério de adjudicação da empreitada será o que resulta da
aplicação do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
ponderados os seguintes factores por ordem decrescente de impor-
tância:

Preço da proposta, 60%;
Garantia de boa execução e qualidade técnica da proposta, 20%;
Prazo de execução, 20%.

14 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas (con-
forme modelo n.º 3 do anexo III do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março) que envolvam apenas alterações de prazo, reservando o dono
da obra o direito da sua não aceitação.

15 � Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto (ou
parte dele).

16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia no Jornal
Oficial da União Europeia.

17 � Não foi enviado anúncio para publicação no Jornal Oficial
da União Europeia.

18 � O contrato não se encontra abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos da Organização Mundial de Comércio.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes. 1000229376

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Anúncio

Concurso público para contratação de Serviços de Aluguer
de Equipamento de Iluminação decorativa para o Natal
de 2003.

(de acordo com o anexo II do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho)

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Loulé, Praça da
República, 8100 Loulé (telefone: 289400600/400834; telefax:
289415557/400697).

2 � Objecto do concurso � o presente concurso público tem como
objecto a contratação de serviços de aluguer de equipamento de ilu-
minação decorativa para o Natal de 2003. O equipamento deverá ser
instalado na via pública, nas artérias dos centros das cidades de Loulé
e Quarteira e na vila de Almancil, nos locais descritos no caderno de
encargos.

A prestação de serviços consistirá no aluguer do equipamento, in-
cluindo a instalação, desmontagem, e assistência técnica durante o
período do funcionamento das instalações.

A disponibilização do equipamento deverá ser imediata, após co-
municação, devendo no entanto estar a instalação apta a funcionar
no dia 1 de Dezembro de 2003; a desmontagem deverá ocorrer após
o dia 6 de Janeiro de 2004.

Descrição e categorias dos serviços a fornecer, de acordo com a
classificação estatística de produtos por actividade a que se refere o
regulamento (CE) n.º 3696/93, de 29 de Outubro, publicado no Jor-
nal da União Europeia n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Ju-
nho, publicado no JOUE, de 22 de Junho de 1998 � secção D;
subsecção DL; divisão 31; grupo 31.5; classe 31.50; categoria 31.50.

3 � Admissão de concorrentes � só serão admitidos a concurso,
os concorrentes que não incorram em nenhuma das situações previs-
tas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

4 � Admissão de propostas relativamente a parte da prestação de
serviços objecto do concurso � não são admitidas propostas relati-
vas a parte dos serviços.

5 � Admissão de propostas com alterações de cláusulas do cader-
no de encargos � não são admitidas propostas com alterações às cláu-
sulas do caderno de encargos.

6 � Admissão de propostas variantes � são admitidas propostas
variantes.

7 � Consulta e obtenção do processo � o processo de concurso e
documentos complementares, podem ser examinados na secção de
aprovisionamento da Câmara Municipal de Loulé (sita no edifício
Paços do Concelho, Praça da República, em Loulé) todos os dias úteis
durante o horário de expediente, até ao dia e hora do acto público do
concurso. As cópias do referido processo serão enviadas ou entregues
aos interessados, que as solicitem em tempo útil, por escrito, e me-
diante o pagamento antecipado de € 6,54, no prazo de quatro dias
úteis após a recepção do pedido e respectivo pagamento.

8 � Apresentação das propostas � as propostas, devidamente
documentadas, deverão ser apresentadas até às 15 horas e 30 minutos
do dia 25 de Agosto de 2003, pelos concorrentes ou seus represen-
tantes, na secção de aprovisionamento da Câmara Municipal de Loulé
(sita no edifício Paços do Concelho Praça da República, em Loulé),
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção. No caso de propostas remetidas pelo correio, o concorren-
te será o único responsável pelos atrasos que se verifiquem, não po-
dendo reclamar se os documentos derem entrada após esgotado o prazo
de entrega das propostas.

As propostas e os documentos que as acompanham devem ser re-
digidos em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser acompanha-
dos de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concor-
rente declare aceitar a sua prevalência, para todos os efeitos, sobre os
respectivos originais.

9 � Documentos que acompanham as propostas � as propostas
deverão ser acompanhadas, pelos seguintes documentos:

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identi-
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dade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no
caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social,
número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, objecto social, nomes dos titulares dos
corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obri-
garem, 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 programa de concurso;
Para a avaliação da capacidade técnica do concorrente de-
verá ser apresentado o seguinte documento;

c) Lista dos principais serviços, equivalentes ao objecto deste
concurso, prestados nos últimos três anos, respectivos mon-
tantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração
destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatários particu-
lares, por simples declaração do concorrente.

10 � Abertura de propostas � a sessão de abertura dos invólucros
decorrerá no Edifício Duarte Pacheco, pelas 10 horas do dia 26 de
Agosto de 2003. Ao acto público pode assistir qualquer interessado,
apenas podendo intervir os concorrentes e seus representantes, devi-
damente credenciados.

11 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita segundo o
critério da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com
o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho; serão levados em consideração, por ordem decres-
cente de importância os seguintes factores � qualidade, fiabilidade e
robustez do equipamento; preço; condições de pagamento.

12 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de
60 dias contados da data limite para a sua entrega.

13 � Prestação de caução � é exigida a prestação de caução no
valor de 5% do valor da adjudicação.

14 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 9 de Julho de 2003.

15 � Data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 10 de Julho de 2003.

4 de Julho de 2003. � O Presidente, Sebastião Francisco Seruca
Emídio. 1000229331

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Anúncio

Concurso público para a empreitada de repavimentação
do bairro Tazim em São Julião do Tojal

1 � Câmara Municipal de Loures, Departamento de Obras Muni-
cipais, Divisão de Infra-estruturas, Rua da República, 106, 2674-501
Loures, (telefone: 219827800; fax: 219820084).

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 � São Julião do Tojal.
b.1) Designação da empreitada � repavimentação do Bairro Tazim

em São Julião do Tojal.
b.2) Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da

obra � a presente empreitada diz respeito à execução da repavimen-
tação de arruamentos no Bairro do Tazim, em São Julião do Tojal,
sendo constituída essencialmente pelos seguintes trabalhos:

Fresagens;
Pavimentos em betão betuminoso;
Alteamento de caixas de visita e sumidouros.

Em relação ao vocabulário comum para os contratos públicos CPV,
os trabalhos corresponderão ao seguinte código � 45231220-3.

b.3) Preço base � € 160 500 (s/IVA).
4 � Prazo de execução da obra � 60 dias, incluindo Sábados,

Domingos e feriados.
5 � a) O projecto, o caderno de encargos, o programa de con-

curso e os documentos complementares podem ser examinados, soli-
citados e obtidas cópias autenticadas dos referidos elementos na mo-
rada indicada em 1, nas horas normais de expediente até 10 dias úteis
após a publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As cópias do processo do concurso serão fornecidas até seis dias
úteis após a data do pedido, sendo o seu custo de € 248,55 e por
exemplar, acrescido de IVA à taxa em vigor, mediante pagamento
prévio.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas, até às 16 horas do
30.º dia após a data da publicação do anúncio do Diário da Repú-
blica, incluindo a contagem Sábados, Domingos e feriados.

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes ou seus repre-
sentantes, na secção de expediente da Câmara Municipal de Loures,
sito na Rua Capitão Salgueiro Maia, lote 10, Urbanização do Marzagão,
2674-501 Loures, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as acompanham. Quando, pela sua própria
natureza ou origem, os documentos estiverem redigidos noutra lín-
gua, deve o concorrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente
legalizada, em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

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

b) O acto do concurso é público e terá lugar no departamento de
obras municipais sito na Rua da República, 2674-501 Loures, e reali-
zar-se-à pelas 15 horas da 1.ª terça-feira que se seguir ao terminus do
prazo de entrega das propostas. Caso seja dia feriado ou de dispensa
de trabalho, a abertura terá lugar no 1.º dia útil que se seguir. Os con-
correntes poderão consultar os processos no dia de abertura das pro-
postas.

8 � A caução a prestar será de � 5% do valor da adjudicação.
9 � Tipo de empreitada � por série de preços (nos termos do

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).
As condições de concessão de adiantamento ao empreiteiro são as

previstas nos artigos 214.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

Os pagamentos serão efectuados de acordo com o mesmo decreto-
-lei, nos termos dos artigos 202.º e seguintes, à excepção do previsto
no artigo 209.º, tendo como base os autos de medição mensais.

A revisão de preços será efectuada nos termos do Decreto-Lei
n.º 348-A/86, de 16 de Outubro, em tudo o que não for contrário ao
disposto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas, que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

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

a) Concorrentes detentores de certificado de classificação de
empreiteiro geral de estradas na 3.ª categoria e da classe
correspondente ao valor da proposta;

b) Concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas mas detentores de certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

c) Os concorrentes deverão possuir capacidade financeira, eco-
nómica e técnica que satisfaçam as exigências específicas no
programa de concurso e caderno de encargos.

12 � O prazo de validade das propostas será 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 � A adjudicação nunca será feita a concorrentes que não de-
monstrem capacidade financeira, económica, e técnica para a reali-
zação da obra.

As propostas dos concorrentes que obedeçam aos requisitos enu-
merados anteriormente serão analisadas de acordo com os seguintes
critérios:

a) Preço global, 40%;
b) Qualidade técnica da proposta, 60%:

b.1) Meios humanos disponibilizados para a obra, 10%;
b.2) Meios materiais disponibilizados para a obra, 10%;
b.3) Fundamentação e compatibilidade do programa de tra-

balhos/plano de pagamentos, 20%;
b.4) Metodologia de implementação do plano de seguran-

ça/saúde/higiene, 20%.

14 � Não são admitidas propostas condicionadas nem variantes.
15 � Outras informações.
15.1 � Os concorrentes deverão apresentar lista das obras execu-

tadas da natureza da obra posta a concurso, acompanhada de certifi-
cados de boa execução, e em execução, assim como outros documen-
tos que considerem importantes para apreciação da sua capacidade
técnica para a boa execução da obra.

26 de Junho de 2003. � O Vereador do Departamento de Obras
Municipais, João Pedro Domingues. 3000109553
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Anúncio

Concurso público para a empreitada do Centro
de Saúde de Santo António dos Cavaleiros

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Loures, Depar-
tamento de Obras Municipais, Divisão de Equipamentos Colectivos,
sita na Rua da República 106, Loures, 2674-501 Loures (telefone:
219827800; telefax: 219820084).

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 � Santo António dos Cavaleiros.
b) Designação da empreitada � Centro de Saúde de Santo António

dos Cavaleiros:

b.1) Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � a em-
preitada consiste na construção de uma extensão do Centro
de Saúde de Loures, em Santo António dos Cavaleiros.
Compreende essencialmente os seguintes trabalhos:

Trabalhos de montagem de estaleiro e limpeza do terreno,
45.11.12;

Trabalhos de escavação e terraplanagens, 45.11.24;
Trabalhos de construção geral de obras de engenharia civil,

45.21.64;
Trabalhos em betão armado, 45.25.31;
Trabalhos de construção de coberturas, 45.22.1;
Trabalhos de alvenaria, 45.25.50;
Trabalhos de impermeabilização, 45.22.20;
Trabalhos de canalização de água e esgotos, 45.33.20;
Trabalhos de instalação eléctrica em edifícios não residen-

ciais, 45.31.12;
Trabalhos de instalação de aquecimento, ventilação e de

climatização, 45.34.22;
Trabalhos de montagem de carpintaria e de serralharia,

45.42.1;
Trabalhos de revestimentos de pisos e paredes, 45.43;
Trabalhos de pintura e colocação de vidros, 45.44.

Trabalhos classificados por códigos relativos à classificação
estatística dos produtos por actividade (CPA) publicados no
JOUE, n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

b.2) Preço base do concurso � o preço base da empreitada é de
€ 2 557 216,62 não incluindo IVA.

4 � Prazo para a execução da obra � 365 dias seguidos.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na divisão de

equipamentos colectivos, do Departamento de Obras Municipais, sito
na Rua da República 106, 2674-501 Loures, (telefone: 219827800;
telefax: 219820084), onde pode ser examinado, todos os dias úteis,
das 10 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, desde a data do respectivo
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso. Desde que
solicitadas directamente no local referido no n.º 1, no decurso do 1.º
terço do prazo de entrega das propostas (10 dias seguidos), os inte-
ressados poderão obter cópias devidamente autenticadas pelo dono da
obra das peças escritas e desenhadas do processo de concurso, as quais
serão entregues no prazo de seis dias seguidos, contados a partir da
data recepção do respectivo pedido escrito acompanhado do com-
provativo de pagamento, na entidade que preside ao concurso.

Será da inteira responsabilidade dos interessados a verificação e
comparação das cópias com os elementos do processo patenteados
no concurso.

b) Montante e modalidade de pagamento das importâncias fixadas
para o fornecimento do processo de concurso e documentos comple-
mentares � preço de custo de € 1315,59, ao que acresce o imposto
sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, e só serão executa-
das para posterior entrega, após recepção do pedido escrito e da apre-
sentação da guia comprovativa do respectivo pagamento.

Os pagamentos serão efectuados na tesouraria na Rua Teófilo Braga,
11-A em Loures, no horário contínuo das 9 horas às 16 horas.

6 � a) As propostas serão entregues até às 16 horas do 30.º dia
seguido após a data da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes ou seus repre-
sentantes na secção de expediente da Câmara Municipal de Loures,
sita na Rua Capitão Salgueiro Maia, lote 10, Urbanização do Marzagão,
Loures, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção. Se o envio das propostas for feito pelo correio, o
concorrente será o único responsável pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese
da entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo
fixado para a entrega das propostas.

c) As propostas e os documentos devem ser redigidos em língua
portuguesa, ou, no caso de não o serem, serão acompanhados de tra-
dução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente de-
clara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respecti-
vos originais.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, bastando para tanto, no caso de intervenção do titular da
empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade
e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome
individual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de
empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma
credencial passada por quem obrigue a empresa em nome individual,
sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o número do
bilhete de identidade do(s) representante(s).

b) O acto do concurso é público, terá lugar na sala de reuniões do
departamento de obras municipais, sito na Rua da República, 106, em
Loures, 2674-501 Loures e que, por motivos relacionados com o
funcionamento dos serviços, realizar-se-á pelas 15 horas da 1.ª Ter-
ça-feira que se seguir ao termo do prazo para apresentação de pro-
postas. No caso de ser dia feriado, ou de dispensa de trabalho o acto
do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se lhe seguir.

8 � O valor da caução é de 5% do valor total da adjudicação e
será prestada, nos termos e prazos previstos do n.º 23 do programa
de concurso.

9 � A empreitada é por preço global, de acordo com o estipulado
no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou gru-
pos de empresas que declarem a intenção de se constituírem em con-
sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista
a celebração do contrato, nos termos do n.º 9 do programa de con-
curso.

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

a) Para os concorrentes detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas:

Empreiteiro geral de edifícios da 1.ª categoria, em classe
correspondente ao valor da proposta;

Da 13.ª subcategoria da 1.ª categoria, da 13.ª subcategoria
da 3.ª categoria, das 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategoria da
5.ª categoria e das 5.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª subcategoria da
6.ª categoria, na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem.

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

c) Os concorrentes deverão garantir capacidade financeira, eco-
nómica e técnica para a execução dos trabalhos que inte-
gram o objecto do presente concurso, cumprindo o disposto
no programa de concurso.

12 � Prazo de validade da proposta:
12.1 � Decorrido o prazo de 66 dias úteis, contados a partir da

data do acto público do concurso, cessa, para os concorrentes que
não hajam recebido comunicação de lhes haver sido adjudicada a
empreitada, a obrigação de manter as respectivas propostas.

12.2 � Se os concorrentes nada requererem em contrário dentro
dos oito dias úteis seguintes ao termo do prazo previsto no número
anterior, considerar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44 dias úteis.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, tendo
em consideração que qualquer um dos factores e subfactores definidos
é classificado segundo uma escala que varia entre 1 e 5 pontos (or-
dem crescente). Será considerado o disposto no artigo 105.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Critérios a considerar:

a) Preço global, 30%;
b) Qualidade técnica da proposta, 70%;

b.1) Meios humanos disponibilizados para a obra, 10%;
b.2) Meios materiais disponibilizados para a obra, 10%;
b.3) Planta de estaleiro e respectiva memória descritiva,

10%;
b.4) Metodologia de implementação do plano de seguran-

ça/saúde/qualidade à obra posta a concurso, 15%;
b.5) Fundamentação e compatibilidade do programa de tra-

balhos/plano de pagamentos, 15%;
b.6) Memória descritiva e justificativa, modo de execução

da obra, tendo em conta a sua complexidade e os meios
a afectar à execução da mesma, 10%.
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o método de ponderação dos factores será o resultante da aplica-
ção da seguinte fórmula:

a × A + S (bn × Bn)
em que:

Critério a) � preço global:

a � é a percentagem definida para o preço global;
A � relação entre o valor mínimo das propostas conside-

radas e o valor da proposta em análise multiplicada pelo
máximo da escala de pontuação.

Critério b) � qualidade técnica da proposta:

bn � são as percentagens definidas nos subcritérios para a
qualidade técnica da proposta;

Bn � avaliação atribuída numa escala de 1 a 5, em que �
1, Mau; 2, Razoável; 3, Suficiente; 4, Bom; 5, Muito bom.

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

15 � Não é admitida a apresentação de proposta condicionada.
16 � (Não aplicável).
17 � (Não aplicável).
18 � (Não aplicável).

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro, João Pedro Do-
mingues. 3000109554

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Anúncio

Concurso público para o fornecimento e montagem
de mobiliário para a Fundação António Prates

1 � A entidade adjudicatária da empreitada é a Câmara Municipal
de Ponte de Sor, com sede no Largo 25 de Abril, 7400-228 Ponte de
Sor (telefone: 242291580; telecopiadora: 242291589).

2 � Objecto do concurso público � fornecimento e montagem de
mobiliário para a Fundação António Prates. Pertencente ao grupo
36.1, divisão 36, relativo a mobiliário, conforme classificação referi-
da no Regulamento (CE) n.º 1232/98, do Conselho de 16 de Junho,
publicado no Jornal da União Europeia de 22 de Junho de 1998.

3 � Local de entrega � Fundação António Prates, localizada em
Ponte de Sor.

4 � Prazo de entrega: a definir pelos concorrentes.
5 � Cláusulas do caderno de encargos � não é admitida a apre-

sentação de propostas com alterações de cláusulas do caderno de en-
cargos, bem como propostas com variantes.

6 � Documentos necessários à avaliação da capacidade financeira
dos concorrentes:

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

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

7 � Documentos necessários à avaliação técnica dos concorrentes:

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

8 � Agrupamento de concorrentes: é permitida a apresentação de
propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual deve a assu-
mir a forma jurídica de consórcio externo em regime de responsabi-
lidade solidária ou de agrupamento complementar de empresas, quan-
do lhe for adjudicado o contrato.

9 � Local de consulta e pedido de cópias do processo:

a) O processo de concurso e documentos complementares,
encontram-se patentes na morada indicada no n.º 1, na sec-
ção de aprovisionamento, onde podem ser consultados, nos
dias úteis após o envio deste para publicação no Diário da
República, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas às 16 horas.
Os pedidos de esclarecimento devem ser solicitados por escri-
to, ao júri do concurso, para a morada indicada no n.º 1, du-
rante o primeiro terço do prazo para entrega das propostas.

Para obtenção das cópias do processo é necessário efectuar
o pedido por escrito à Câmara Municipal de Ponte de Sor,
até 10 dias antes do termo do prazo para entrega das pro-
postas;

b) O fornecimento do processo deverá efectuar-se no prazo de
quatro dias, contados da data de recepção do respectivo pe-
dido escrito, com o pagamento prévio da importância de
€ 25 (este valor não inclui o IVA), para a totalidade do pro-
cesso, em numerário ou cheque passado à ordem do tesou-
reiro da câmara municipal.

10 � Apresentação das propostas:

a) As propostas e os documentos que as acompanham podem
ser entregues directamente na Câmara Municipal de Ponte
de Sor, sita Largo 25 de Abril, 7400-228 Ponte de Sor, en-
tre as 9 horas e as 16 horas e 30 minutos, ou enviadas por
correios registado para a mesma morada, desde que a recep-
ção ocorra dentro do prazo fixado na alínea seguinte;

b) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser apresentados até às 16 horas e 30 minutos do 21.º dia a
contar da data da publicação do anúncio relativo ao presen-
te concurso no Diário da República;

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

11 � Acto público do concurso:

a) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia
útil imediato à data limite para a apresentação das propos-
tas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ponte de
Sor;

b) Podem intervir no acto público do concurso os concorren-
tes e seus representantes, devidamente credenciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Preço global mais baixo;
b) Correspondência em termos técnicos e estéticos com o so-

licitado;
c) Prazo de entrega;
d) Viabilidade em termos de reposição e manutenção.

13 � Prazo de validade das propostas � as propostas serão váli-
das por um período de 60 dias contados da data limite para a sua
entrega, considerando-se este prazo prorrogado por iguais períodos se
o concorrente nada requerer em contrário.

14 � Data da recepção do presente anúncio na Imprensa Nacio-
nal-Casa da Moeda, S.A., para publicação no Diário da República �
11 de Julho de 2003.

11 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 3000109477

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Anúncio n.º 60

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Sobral de Mon-
te Agraço, (telefone: 261940300; fax: 261940310).

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

3 � Designação e tipo de concurso:

a) Local de execução � Largo Gago Coutinho e Sacadura Ca-
bral, Sobral de Monte Agraço;

b) Designação da empreitada � «revitalização e recuperação do
cine-teatro de Sobral de Monte Agraço», com preço base
€ 1 588 567 com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 540 dias.
5 � Processo de concurso:

a) O processo do concurso e os documentos complementares
podem ser examinados na entidade referida no n.º 1, nos dias
normais de expediente, das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
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tos e das 14 horas às 17 horas, até ao dia e hora do acto
público do concurso;

b) Desde que solicitadas por escrito à entidade adjudicante, até
sete dias antes do acto público, os interessados poderão ob-
ter cópias do processo de concurso no GITAP � Gabinete
de Estudos e Projectos, S. A., Rua Almirante Barroso, 56,
1000-013 Lisboa, que serão fornecidas no prazo de seis dias
úteis, contados a partir da data de recepção do respectivo
pedido escrito;

c) O custo do processo de concurso é de € 600, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor, a pagar em dinheiro ou cheque.

6 � Local e forma de entrega das propostas:

a) As propostas documentadas, deverão ser apresentadas até às
16 horas do 30.º dia após a data deste anúncio no Diário da
República;

b) As propostas serão entregues, contra recibo, ou remetidas
pelo correio sob registo e com aviso de recepção para a
entidade referida no n.º 1;

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa. Os
documentos devem ser redigidos em língua portuguesa ou,
no caso de o não serem, deve o concorrente fazê-las acom-
panhar de tradução devidamente legalizadas, ou não o sen-
do, com uma tradução em relação à qual declare aceitar a
sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os res-
pectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

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

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo de entrega das propostas, pelas 10
horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Sobral de
Monte Agraço. Poderão assistir ao acto público do concurso
todas as pessoas interessadas e intervir os devidamente cre-
denciados, para o efeito, pelos concorrentes.

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

9 � A empreitada é por série de preços, sendo os pagamentos
efectuados mediante a elaboração de autos de medição mensais.

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 a intenção de se constituí-
rem na modalidade jurídica de consórcio externo em regime de
responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Admissão dos concorrentes:

a) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal serão admi-
tidos a concurso os titulares de Certificado(s) de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas que contenham as se-
guintes autorizações:

a.1) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta;

a.2) 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª da 1.ª categoria, a 1.ª, 8.ª
e 10.ª subcategoria da 5.ª categoria, da categoria corres-
pondentes cada uma ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeitem, a qual tem de ser de classe que
cubra o valor global da proposta.

b) Serão ainda admitidos concorrentes nacionais de outros es-
tados membros da União Europeia, concorrentes nacionais
dos estados signatários do acordo sobre o Espaço Económi-
co Europeu ou signatários do acordo sobre contratos públi-
cos da Organização Mundial do Comércio, que se encontrem
nas condições previstas nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) A qualificação dos concorrentes será feita com base na ava-
liação da sua capacidade financeira, económica e técnica, de
acordo com o definido no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março e com base nos documentos indicados
nos artigos 67.º e seguintes que integram a secção III, do
capítulo III do mesmo diploma:

c.1) Na avaliação da capacidade técnica serão excluídos os
concorrentes que � não comprovem ter executado pelo
menos uma obra de idêntica natureza da obra posta a
concurso e cuja recepção provisória haja ocorrido poste-
riormente a 1 de Janeiro de 2000, de valor superior a
60% do valor da classe imediatamente inferior ao valor
da classe que cubra o valor da sua proposta;

Não apresentem adequado equipamento e ferramenta espe-
cial a utilizar na obra.

Não apresentem um quadro de pessoal técnico e de técni-
cos a afectar à obra que no mínimo cumpram o estabele-
cido na Portaria n.º 412-J/99, de 4 de Junho, quanto ao
quadro técnico mínimo para a classe cujo valor seja o
imediatamente superior ao da sua proposta.

c.2) Os concorrentes serão avaliados quanto à capacidade
financeira e económica, para além do expressamente
previsto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com
base no estabelecido na Portaria n.º 1547/2002, de 24 de
Dezembro, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não sendo exclui do ne-
nhum concorrente que no mínimo apresente cumulativa-
mente, os valores do quartil inferior previstos na portaria
referida.

Para efeitos de verificação dos indicadores referidos na
Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, devem os
concorrentes apresentar o balanço e demonstração de
resultados, ou em alternativa outros documentos que
possibilitem o cálculo dos indicadores a avaliar, relativos
aos anos 1999, 2000 e 2001, ou desde o inicio de activi-
dade até 2001, no caso em que o inicio de actividade seja
posterior a 1999. Os concorrentes que não apresentem o
balanço e demonstração de resultados, ou documentos
equivalentes relativos a todos os anos, de 1999 a 2001,
deverão apresentar cópia de declaração de inicio de acti-
vidade.

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

13 � Critérios de adjudicação e apreciação das propostas � os
critérios básicos de apreciação das propostas e respectivas pondera-
ções para efeitos de adjudicação são os seguintes:

a) Preço da proposta � 50%, distribuído pelos seguintes
subfactores:

a.1) Valor total da proposta � 35%;
a.2) Desvio relativamente à mediana � 10%;
a.3) Nota justificativa do preço da proposta � 5%.

b) Valia técnica da proposta � 50%, distribuída pelos seguin-
tes subfactores:

b.1) Programa de trabalhos � 25%;
b.2) Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra � 25%.

Os métodos, escalas, fórmulas e valências a utilizar na apreciação
e classificação das propostas são os indicados no programa de con-
curso.

14 � Não são admitidas variantes.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Lopes
Bogalho. 3000109565

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento da Câmara Municipal de Vila Real, endereço, Avenida
Rainha Santa Isabel, 5000-434 Vila Real (telefone: 259330800; fax:
259321144).

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

3 � Local, designação, natureza, objecto, preço base, extensão e
descrição dos trabalhos:

a) Local de execução � freguesias de Lordelo e Vila Marim,
Vila Real;

b) Designação da empreitada � abastecimento de água às par-
tes altas das freguesias de Vila Marim e Lordelo com origem
no Alvão/Pinhão;

c) Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � a empreita-
da refere-se à beneficiação do reservatório de Lordelo e re-
modelação do equipamento na câmara de manobras; ao es-
tabelecimento de uma nova conduta elevatória entre o
reservatório de Lordelo e reservatório de Agarez; à constru-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 168 � 23 de Julho de 2003 15 407

ção de um novo reservatório em Ramadas; execução de um
troço de colector de esgotos domésticos e estabelecimento
de uma conduta destinada à rede de distribuição de água.
Os principais trabalhos a realizar constam de:

Montagem e desmontagem do estaleiro;
Abertura e tapamento de valas;
Fornecimento e colocação de tubagem de ferro fundido

dúctil K9 com os diâmetro de DN 80 mm e DN 60 mm,
nas extensões de 1868 m e 586 m, respectivamente, na
conduta elevatória;

Execução de reservatório de 100 m3 em betão armado, com
todos os trabalhos de acabamentos inerentes;

Fornecimento e colocação de um grupo submersível, com
potência aproximada de 675 Cv;

Fornecimento e colocação de dois grupos submersíveis
encamisados, potência aproximada de 13 Cv;

Beneficiação do reservatório existente de Lordelo e remo-
delação do equipamento da câmara de manobras;

Fornecimento e instalação de 2454 m de cabo VAV 4 × 1,5
mm2 para a linha de sinalização e comando;

Fornecimento e instalação de equipamento diverso eléctri-
co e electromecânico;

Fornecimento e colocação de tubagem de PVC corrugado
SN8 com os diâmetros de Ø 200 mm, na extensão de 377
m, destinadas a drenagem de esgotos;

Fornecimento e colocação de tubagem de PVC-U rígido PN
10, com diâmetros de 110 mm e 90 mm nas extensões
de 225 m e 1232 m, respectivamente, destinadas à rede
de distribuição de água;

Execução de 14 câmaras de visita simples ou de queda;
Execução de 10 ramais de esgotos domésticos;
Fornecimento e colocação de 10 forquilhas em PVC

corrugado Ø 200 × 125 mm;
Levantamento e reposição de pavimentos em calçada e

betão betuminoso.

d) Preço base � o preço base para efeitos de concurso é de
331 500 euros com exclusão do IVA.

e) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa
ao projecto, encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso, inclusive a elaboração do plano de hi-
giene, saúde e segurança da obra.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução da obra é de 240
dias (incluindo por conseguinte, Sábados, Domingos e feriados), não
sendo permitido prazo alternativo.

5 � Processo de concurso:

a) As peças escritas e desenhadas do processo de concurso, o
projecto, caderno de encargos, programa de concurso e do-
cumentos complementares, podem ser examinados nos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Real,
durante as horas normais de expediente, desde o dia seguinte
à publicação deste anúncio, até ao dia fixado para entrega
das propostas.
Os pedidos aos Serviços Municipalizados, de fornecimento
de cópias autenticadas das peças escritas e desenhadas do
processo de concurso, deverão ser formulados até ao final
do segundo terço do prazo para apresentação das propostas;

b) O custo de cada cópia do processo completo é de 350 euros,
a acrescer de IVA, sendo o pagamento efectuado no acto do
pedido, em dinheiro ou cheque passado a favor dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Real e será
fornecida ao interessado no prazo máximo de seis dias a
contar da data da recepção do pedido escrito.

6 � Propostas:

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
45.º dia a contar do dia seguinte á data da publicação deste
anúncio no Diário da República, incluindo Sábados, Domin-
gos e feriados;

b) O envio ou entrega das propostas far-se-á nos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Real, Ave-
nida Rainha Santa Isabel, 5000-434 Vila Real;

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

7 � Acto público:

a) Poderão assistir ao acto público do concurso eventuais inte-
ressados, mas apenas poderão intervir os legais representan-
tes de cada concorrente, os quais terão de fazer prova docu-
mental dessa qualidade;

b) O acto do concurso é público e realizar-se-á no 1.º dia útil
após o termo do prazo da entrega das propostas, às 10 ho-
ras, nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Vila Real, Avenida Rainha Santa Isabel, 5000-434 Vila Real.

8 � Caução � antes da celebração do contrato, o adjudicatário
deverá apresentar urna caução no montante de 5% do valor da adju-
dicação, que será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou ga-
rantidos pelo Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro
caução, nos termos previstos no caderno de encargos.

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

10 � Modalidade jurídica de Associação � quando o concorrente
for um agrupamento de empresas, estas deverão constitui-se juridica-
mente em uma única entidade ou em consórcio, em regime de res-
ponsabilidade solidária, para efeitos de celebração do contrato.

11 � Admissão de concorrentes:

a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
IMOPPI (Instituto dos Mercados de Obras públicas e Particu-
lares e do Imobiliário), que contenham a 9.ª e 10.ª subcatego-
ria da 3.ª categoria, uma das quais tem de ser da classe que
cubra o valor da proposta e 1.ª e 12.ª subcategoria da 3.ª
categoria e 1.ª e 9.ª subcategoria da 5.ª categoria nas classes
correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem, nos
termos dos n.os 6.2 e 6.3 do programa do concurso;

b) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as
condições referidas no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;

c) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para
execução da obra posta a concurso, serão adoptados os se-
guintes critérios, sendo consideradas como não tendo apti-
dão técnica das empresas que não verifiquem cumulativamen-
te os seguintes parâmetros:

c.1) Não constem da lista conforme o previsto no n.º 15.3.g,
pelo menos três obras públicas, (concluídas ou em curso)
de idêntica natureza da obra posta a concurso, iniciadas
nos cinco últimos anos, acompanhadas de certificados de
boa execução;

c.2) Execução de, pelo menos, uma obra pública de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior
a 60% do valor para o efeito de concurso constante item
14 do programa de concurso;

c.3) Adequação do equipamento principal proposta, às exi-
gências técnicas da obra e, se for o caso, da ferramenta
especial a utilizar na mesma;

c.4) possuir o director técnico da empreitada, curriculum
na direcção de obras de idêntica natureza da obra posta a
concurso e os serviços técnicos, estejam ou não integra-
dos na empresa, serem adequados ao planeamento e exe-
cução da obra.

d) A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e
económica dos concorrentes para execução da obra posta a
concurso será feita com base no quadro de referência cons-
tante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, publi-
cada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de
Março, não podendo ser excluído nenhum concorrente que
apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil
inferior previsto na referida portaria, utilizando para o efeito
a média aritmética simples dos três anos nela referenciados, a
partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos
fiscais ou, atendendo ao balanço e à demonstração de resulta-
dos da última declaração anual para os mesmos efeitos.
Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, consideram-se os seguintes
indicadores:

d.1) Indicadores de liquidez geral = (existências + disponibi-
lidade + dívidas de terceiros a curto prazo)/passivo a cur-
to prazo;

d.2) Indicadores de autonomia financeira = capitais própri-
os/activo líquido total;

d.3) Indicadores do grau de cobertura do imobilizado = ca-
pitais permanentes (capitais próprios + dívidas a tercei-
ros a médio e longo prazo/imobilizado líquido.

e) Para verificação dos rácios referidos, os concorrentes apre-
sentarão cópia do balanço que serviu de base ao seu preen-
chimento (devidamente validado por um revisor oficial de
contas), ficando dispensados da sua apresentação os concor-
rentes que entreguem as declarações do IRC com o respecti-
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vo anexo A, ou a declaração do IRS acompanhada do res-
pectivo anexo I, relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001;

f) No caso da empresa ter iniciada à menos de três anos a sua
actividade, a avaliação da capacidade económica e financeira
será complementada com documento abonatório de uma
instituição bancária reconhecida, para os anos em que não
existiam os documento referidos na alínea e);

g) No caso de se tratar de grupos de empresas que declarem a
intenção de se constituírem juridicamente numa única enti-
dade, um agrupamento complementar de empresas ou um
consórcio externo, cada uma das empresas deverá preencher
o requisitos mencionados na alínea d).

12 � Prazo de validade da proposta � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 90 dias
úteis, contados a partir da do acto público.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita ao con-
corrente que apresentar a proposta globalmente mais vantajosa. 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 o seguinte critério de
apreciação:

a) Factores e subfactores:

Pesos

Factores Subfactores

Factor Subfactor

Preço (P) Nenhum 50%
Valia técnica (VT) 50%

1) Nota justificativa do 10%
preço proposto (NJ).

2) Programa de traba- 60%
lhos (PT) que inclui:

Memória descritiva
e justificativa, (10%).

Plano de trabalhos,
(20%).

Plano de mão-de-obra,
(10%).

Plano de equipamen-
to, (10%)

Plano de pagamentos
(10%).

3) Lista de preços uni- 15%
tários (LP).

4) Plano de higiene, 15%
saúde e segurança da
obra (PH).

b) Classificação final (CF) � a classificação final de cada pro-
ponente será calcula de acordo com a fórmula:

CF = 0,5 × P + 0,5 × [0,1 × NJ + 0,6 × PT + 0,15 × LP +
0,15 × PH]

c) O dono da obra reserva-se o direito de excluir, nos termos
do disposto no n.º 4 do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, quaisquer propostas que considere de preço
anormalmente baixo, observado previamente o disposto nos
n.os 2 e 3 do mesmo artigo 105.º, considerando-se como pre-
ço anormalmente baixo:

c.1) Caso de mais de cinco propostas � valor inferior em 15%
ao preço médio das propostas em análise, exceptuando as
propostas de preço mais alto e de preço mais baixo;

c.2) Caso de cinco propostas ou menos � valor inferior em
15% ao preço médio de todas as propostas em análise.

d) Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara
Municipal de Vila Real, reservam-se no direito de adjudicar só parte
da obra colocada a concurso caso não se confirmem os apoios comu-
nitários previstos para este investimento ou mesmo de não procede-
rem à sua adjudicação, se a totalidade das propostas apresentarem valor
superior em 25% ao valor base da obra agora posta a concurso.

14 � Variantes � não é permitida a apresentação de propostas
variantes

1 de Julho de 2003. � Pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, o Administrador, Miguel de Matos Esteves. 1000228388

ENTIDADES PARTICULARES

AC � ÁGUAS DE COIMBRA, E. M.

Anúncio

Concurso público n.º 2/2003 � «rede de esgotos domésti-
cos e pluviais e remodelação da rede de abastecimen-
to de água de Abrunheira, Casal de São João e Vale de
Cântaros».

1 � Empreitada promovida pela AC � Águas de Coimbra, E. M.,
com sede na Rua da Alegria, 3000-018 Coimbra (telefone: 239825001;
fax: 239825644.

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 � casal de São João, Vale de Cântaros
e Abrunheira, freguesias de Castelo Viegas e Assafarge, concelho de
Coimbra.

b) A empreitada consiste na instalação de colectores residuais,
condutas de abastecimento de água, respectivos ramais domiciliários,
de incêndio, ventosas e descargas e repavimentações e fossa séptica e
poço absorvente. Os trabalhos referidos inserem-se na secção F, divi-
são 45 (trabalhos de construção), grupo 45.1 (classe 45.11), grupo
45.2 (classes 45.21 e 45.25) e grupo 45.3 (classes 45.31), da classi-
ficação estatística dos produtos por actividade (CPA), a que se refere
o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de
1998, que altera o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993.

c) A designação da empreitada é «rede de esgotos domésticos e
pluviais e remodelação da rede de abastecimento de água de Abru-
nheira, Casal de São João e Vale de Cântaros».

d) O preço base do concurso é de € 2 084 038,06 com exclusão
do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 365 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

encontram-se patentes na secção de expediente dos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento de Coimbra, com sede na Rua da
Alegria, em Coimbra, onde podem ser examinados ou adquiridos to-
dos os dias úteis e durante as horas de expediente.

b) O pedido do processo pode ser feito até 10 dias antes da data da
entrega das propostas. O fornecimento do processo far-se-á no prazo
máximo de cinco dias, mediante o pagamento da quantia de € 150,
acrescido de IVA à taxa legal, e pode ser pago em dinheiro ou em
cheque passado à ordem do tesoureiro da AC, Águas de Coimbra, E. M.

6 � a) As propostas devem ser entregues ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, até às 17 horas do 30.º dia
a contar do dia seguinte à data de publicação do anúncio no Diário da
República.

b) As propostas devem ser apresentadas na AC � Águas de Coim-
bra, E. M., na morada acima indicada no n.º 1.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Ao acto público do concurso podem intervir as pessoas que

estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
b) O acto público do concurso realizar-se-á nas instalações da AC �

Águas de Coimbra, E. M., na morada acima indicada, pelas 10 horas
do primeiro dia útil imediato ao da apresentação das propostas.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor de 5% do valor total da adjudicação para garan-
tia do contrato.

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, e o seu pagamento será
efectuado nos termos do artigo 21.º do mesmo decreto-lei.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio, em
regime de responsabilidade solidária, caso venha a ser adjudicada a
empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81 de 28 de Junho.

11 � a) Aos concorrentes é exigido o certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, contendo as
seguintes autorizações � da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe
correspondente ao valor global da sua proposta; da 10.ª subcategoria
da 3.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitem.

b) Os concorrentes deverão apresentar certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no ar-
tigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes poderão apresentar todos os documentos que en-
tendam necessários para a avaliação das propostas, tendo em vista os
critérios de apreciação estabelecidos.
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A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes será feita com base na análise dos documentos indica-
dos no n.º 15 do programa de concurso, sendo excluídos os concor-
rentes que não demonstrem aptidão para a execução da obra posta a
concurso.

Capacidade financeira e económica � serão excluídos todos os
concorrentes que não verificarem qualquer das seguintes condições:

a) Apresentarem um rátio «Liquidez geral» [(existências + dis-
ponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo)/passivo a
curto prazo] igual ou superior a 104,26%;

b) Apresentarem um rátio «autonomia financeira» (capitais
próprios/activo líquido total) igual ou superior a 9,72 %;

c) Apresentarem um rátio «grau de cobertura do imobilizado»
(capitais próprios + dívidas a terceiros de médio e longo
prazo)/imobilizado líquido) igual ou superior a 120,45 %;

d) Apresentarem um volume de negócios anual superior ao
preço base do concurso.

Os valores dos indicadores referidos nas alíneas a), b) e c) serão
obtidos pelo seguinte processo: Utilizando para o efeito a média arit-
mética simples dos três últimos anos, a partir do balanço e da de-
monstração de resultados das respectivas declarações anuais de IRS ou
IRC entregues para efeitos fiscais.

Serão igualmente excluídos todos os concorrentes que apresentem
responsabilidades de crédito em contencioso e/ou créditos abatidos ao
activo, (itens analisados de acordo com o documento emitido pelo
Banco de Portugal, exigido no n.º 15 alínea c) deste programa de
concurso).

No caso de agrupamentos de empresas, qualquer uma delas por si
só terá de cumprir as alíneas a), b) e c), sendo a alínea d) do mesmo
ponto referente ao total do agrupamento.

No caso de a empresa ter iniciado recentemente a sua actividade,
não possuindo nenhuma declaração de IRC, logo não podendo ser
calculados os índices referidos anteriormente, a avaliação da capaci-
dade económica e financeira será efectuada com base nas informa-
ções prestadas por instituição bancária reconhecida.

Capacidade técnica � serão excluídos todos os concorrentes que
não verificarem qualquer das seguintes condições:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso de valor não inferior
a 60% do preço base do concurso;

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

c) Apresentarem técnicos e serviços técnicos adequados, este-
jam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � Prazo de validade da proposta -66 dias, contados a partir do
acto público do concurso.

13 � O critério de apreciação das propostas será o seguinte � ad-
judicação à proposta mais vantajosa para a AC � Águas de Coimbra,
E. M. avaliada ponderando os seguintes factores:

Valor global da proposta (obtido pelo quociente entre a propos-
ta mais baixa e a proposta em análise, convertido numa esca-
la de 0 a 20, 60%;

Qualidade da proposta nomeadamente no que diz respeito à co-
erência e razoabilidade de preços, nota justificativa dos preços
propostos, memória descritiva da execução dos trabalhos e rigor
na elaboração do plano de trabalhos (método aplicado para a
sua elaboração, compatibilização com o cronograma financei-
ro, os recursos humanos e equipamentos disponibilizados para
cada tarefa, a interdependência de tarefas e os condicionantes
à sua execução), 40%.

Cada critério será avaliado numa escala de 0 a 20 valores.
14 � Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto.
15,16,17,18 � Não aplicáveis.

25 de Junho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Horácio Augusto Pina Prata. 3000109299

ÁGUAS DO NORTE ALENTEJANO

Aviso

Concurso público para adjudicação da empreitada
de «adução de água a Nisa e Gavião»

Torna-se público que, nesta data, foram juntos esclarecimentos ao
processo de concurso para a empreitada referida em título.

Mais se informa que foram enviadas cópias dos esclarecimentos
aos interessados que adquiriram processos de concurso.

7 de Julho de 2003. � O Administrador Delegado do Conselho de
Administração, Manuel José Marcelly Coelho de Carvalho.

1000229324

Aviso

Concurso público para adjudicação da empreitada
de «adução de água a Alter do Chão e Avis»

Torna-se público que, nesta data, foram juntos esclarecimentos ao
processo de concurso para a empreitada referida em título.

Mais se informa que foram enviadas cópias dos esclarecimentos
aos interessados que adquiriram processos de concurso.

7 de Julho de 2003. � O Administrador Delegado do Conselho de
Administração, Manuel José Marcelly Coelho de Carvalho.

1000229325

Aviso

Concurso público para adjudicação da empreitada
de execução da «adução de água a Crato e Fronteira»

Torna-se público que, nesta data, foram juntos esclarecimentos ao
processo de concurso para a empreitada referida em titulo.

Mais se informa que foram enviadas cópias dos esclarecimentos
aos interessados que adquiriram processos de concurso.

7 de Julho de 2003. � O Administrador Delegado do Conselho de
Administração, Manuel José Marcelly Coelho de Carvalho.

1000229329

Aviso

Concurso público par adjudicação da empreitada de «exe-
cução das ETAR�s de Avis, Fortios, respectivos emissá-
rios e estações elevatórias , e de reabilitação das ETAR�s
de campo maior a campo maior e, Santa Eulália e
Monforte».

Torna-se público que, nesta data, foram juntos esclarecimentos ao
processo de concurso para a empreitada referida em titulo.

Mais se informa que foram enviadas cópias dos esclarecimentos
aos interessados que adquiriram processos de concurso.

7 de Julho de 2003. � O Administrador Delegado do Conselho de
Administração, Manuel José Marcelly Coelho de Carvalho.

1000229364

Aviso

Concurso público para adjudicação da empreitada
de «adução de água a Monforte»

Torna-se público que, nesta data, foram juntos esclarecimentos ao
processo de concurso para a empreitada referida em título.

Mais se informa que foram enviadas cópias dos esclarecimentos
aos interessados que adquiriram processos de concurso.

7 de Julho de 2003. � O Administrador Delegado do Conselho de
Administração, Manuel José Marcelly Coelho de Carvalho.

1000229365

Aviso

Concurso público par adjudicação da empreitada de «alte-
ração da ETAR de Elvas e construção da ETAR de Vila
Boim».

Torna-se público que, nesta data, foram juntos esclarecimentos ao
processo de concurso para a empreitada referida em titulo.

Mais se informa que foram enviadas cópias dos esclarecimentos
aos interessados que adquiriram processos de concurso.

7 de Julho de 2003. � O Administrador Delegado do Conselho de
Administração, Manuel José Marcelly Coelho de Carvalho.

1000229373
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ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA, S. A.

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água
e de Saneamento do Alto Zêzere e Côa

Anúncio

Concurso público � empreitada de saneamento,
concurso C

1 � Nome e endereço da entidade adjudicante � Águas do Zêzere
e Côa, S. A., Rua Soeiro Viegas, 21, 2.º, esquerdo A, 6300-758 Guar-
da, Portugal (telefone: +351271225317; fax: +351271221955; email:
geral@adzc.adp.pt).

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

3 � a) Local de execução � concelho de Pinhel, distrito da Guarda.
b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e

sua descrição com referência ao vocabulário comum para os contra-
tos públicos (CPV), características gerais da obra e preço base do
concurso, quando declarado, com exclusão do IVA.

Designação da empreitada � empreitada de saneamento, concurso C.
Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos constam da cons-

trução de três ETAR e da remodelação de outras duas, incluindo a
construção do emissário Lameiras-Malta e da respectiva estação ele-
vatória (EE).

As obras constituintes da presente Empreitada possuem as seguin-
tes características:

ETAR de Souropires, para 2610 habitantes equivalentes a que
corresponde um caudal médio de 530 m3/dia e um caudal de
ponta de 17,3 L/s. A empreitada inclui a elaboração do pro-
jecto de execução, os trabalhos relativos à construção civil e
o fornecimento e montagem do equipamento electromecâni-
co e das instalações eléctricas. O esquema de tratamento defi-
nido no projecto base para o tratamento das águas residuais
compreende as seguintes operações para a fase líquida: trata-
mento preliminar, tratamento biológico por arejamento pro-
longado e decantação secundária, às quais estão associados os
seguintes órgãos:

Obra de entrada
Vala de oxidação;
Decantador secundário.

O tratamento da fase sólida compreende as seguintes etapas �
espessamento e desidratação mecânica das lamas, para poste-
rior transporte para a ETAR de Pinhel onde se situa o parque
de lamas.

A ETAR inclui ainda o edifício de apoio à exploração, edifício
para desidratação de lamas, estação elevatória de lamas, infra-
-estruturas, instalações eléctricas e arranjos exteriores.

ETAR de Freixedas, para 750 habitantes equivalentes a que cor-
responde um caudal médio de 169 m3/dia e um caudal de pon-
ta de 10,34 L/s. A empreitada inclui a elaboração do projecto
de execução, os trabalhos relativos à construção civil e o for-
necimento e montagem do equipamento electromecânico e das
instalações eléctricas. O esquema de tratamento definido no
projecto base para o tratamento das águas residuais compre-
ende as seguintes operações para a fase líquida: tratamento
preliminar, tratamento biológico por arejamento prolongado
e decantação secundária, às quais estão associados os seguintes
órgãos:

Obra de entrada;
Vala de oxidação;
Decantador secundário.

O tratamento da fase sólida compreende as seguintes etapas �
espessamento das lamas e desidratação em leitos de secagem,
para posterior transporte para a ETAR de Pinhel onde se si-
tua o parque de lamas.

A ETAR inclui ainda o edifício de apoio à exploração, edifício
para desidratação de lamas, estação elevatória de lamas, infra-
-estruturas, instalações eléctricas e arranjos exteriores.

ETAR de Pínzio, para 958 habitantes equivalentes a que corres-
ponde um caudal médio de 257 m3/dia e um caudal de ponta
de 12,9 L/s. A empreitada inclui a elaboração do projecto de
execução, os trabalhos relativos à construção civil e o forne-
cimento e montagem do equipamento electromecânico e das
instalações eléctricas. O esquema de tratamento definido no

projecto base para o tratamento das águas residuais compre-
ende as seguintes operações para a fase líquida: tratamento
preliminar, tratamento biológico por arejamento prolongado
e decantação secundária, às quais estão associados os seguintes
órgãos:

Obra de entrada;
Vala de oxidação;
Decantador secundário.

O tratamento da fase sólida compreende as seguintes etapas �
espessamento das lamas e desidratação em leitos de secagem,
para posterior transporte para a ETAR de Pinhel onde se si-
tua o parque de lamas.

A ETAR inclui ainda o edifício de apoio à exploração, edifício
para desidratação de lamas, estação elevatória de lamas, infra-
-estruturas, instalações eléctricas e arranjos exteriores.

Remodelação das ETAR compactas de Valbom e Manigoto, con-
templando a construção de caixas repartidoras de caudal, a
instalação de medidores de caudal e um canal de desinfecção
dos efluentes (UV), no caso da ETAR de Manigoto.

Emissário Lameiras-Malta:

Estações elevatórias � construção de uma estação eleva-
tória, com compartimentos para os grupos electrobomba,
válvulas e quadro eléctrico. Fornecimento e montagem
do equipamento electromecânico, constituído fundamen-
talmente por dois grupos electrobomba submersíveis para
elevar 5,2 L/s cada um a uma altura manométrica de cerca
de 66,4 m, tubagem e acessórios de PEAD, válvulas de
seccionamento e de retenção em cada um dos grupos e
reservatório hidropneumático. Fornecimento e montagem
das instalações eléctricas e instrumentação;

Conduta elevatória � fornecimento e instalação de tuba-
gem de PEAD DN 110 de 1,0 MPa, desde a estação ele-
vatória até à caixa de transição. A conduta terá o com-
primento de cerca de 2418 m.

Emissário gravítico � fornecimento e assentamento em
vala de tubos de PVC corrugado, DN 200, execução das
caixas de visita, fornecimento e assentamento das serra-
lharias civis, tampas, escadas, protecções, etc., incluindo
protecção anti-corrosiva, realização dos ensaios de recep-
ção dos materiais, tubagens, acessórios e equipamentos,
em fábrica, em estaleiro, pós-montagem e recepção pro-
visória e definitiva, execução de protecções em betão
armado nos atravessamento de linhas de água e aquedu-
tos e de todos os trabalhos acessórios. O emissário terá
um comprimento total de cerca de 1008 m.

A empreitada inclui a elaboração dos projectos de execução das
ETAR de Souropires, Freixedas, Pínzio, Valbom e Manigoto,
e os trabalhos relativos à construção civil, fornecimento e
montagem do equipamento electromecânico e instalações eléc-
tricas.

Descrição dos trabalhos � os trabalhos mais significativos da em-
preitada correspondem aos códigos � 45111213-4, limpeza de locais
para construção; 45112000-5, escavação e movimento de terras;
45222000-9, Construção de obras de engenharia civil, excepto pon-
tes, túneis, poços e passagens subterrâneas; 45232460-4, obras de
saneamento; 45252127-4, estação de tratamento de águas residuais;
45262310-7, obras em betão armado; 45315100-9, instalação de
material eléctrico e electrónico; 45350000-5; instalações mecânicas;
29131000-6, torneiras e válvulas; 31211000-8, quadros e caixas de
fusíveis; 33252400-5, equipamento para medição e controlo;
45232423-3, estação de bombagem de águas residuais; 28863130-9,
condutas de esgoto; 45112100-6, escavação de valas, do vocabulário
comum para os contratos públicos (CPV), publicado no Jornal Ofi-
cial da União Europeia, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996.

Preço base do concurso � € 1 350 000, com exclusão do IVA.
c) Divisão da obra em lotes � a empreitada é única.
d) Elaboração de projectos � estão patenteados a concurso os

projectos base das ETAR de Souropires, Freixedas, Pínzio, Valbom e
Manigoto, e o projecto de execução do emissário Lameiras-Malta.
No objecto da empreitada inclui-se a elaboração dos projectos de
execução das ETAR de Souropires, Freixedas, Pínzio, Valbom e
Manigoto, bem como o desenvolvimento prático do plano de segu-
rança e saúde para a fase de execução da obra, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 155/95, de 1 de Julho.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução da em-
preitada é de 180 dias contínuos, incluindo Sábados, Domingos e fe-
riados, contados a partir da data da consignação até à data da recep-
ção provisória, tal como definido nas cláusulas especiais do caderno
de encargos.
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5 � a) Nome e endereço do serviço, local e horário para análise
ou pedido do processo de concurso � o processo de concurso pode
ser examinado na morada indicada no n.º 1, nos dias úteis, de 2.ª a 6.ª
feira, 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, desde a data do respec-
tivo anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Podem ser pedidas cópias, por escrito, na referida morada, até ao
final do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das pro-
postas.

As cópias serão entregues, em mão contra recibo na morada indi-
cada no n.º 1, no prazo de seis dias úteis, a contar da data de recepção
do pedido.

b) Montante e modalidade de pagamento do processo de con-
curso � € 1000 por exemplar, acrescidos do IVA à taxa legal em
vigor, a pagar em dinheiro ou cheque, a favor da entidade adjudicante,
no momento da entrega.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � até
às 18 horas do 45.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publi-
cação deste anúncio no Diário da República, no local indicado na
alínea b) do n.º 6.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as propos-
tas � as propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues em mão contra recibo, para o
endereço referido no n.º 1.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e documentos
que as acompanham � as propostas e os documentos que as acompa-
nham serão redigidos em português. Será tido em consideração o dis-
posto no n.º 1 do artigo 71.º e no n.º 2 do artigo 73.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a assistir e a intervir no acto público
do concurso � podem assistir ao acto público todas as pessoas inte-
ressadas.

Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que para
o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no
número máximo de duas por concorrente.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � primeiro dia
útil após a data de apresentação das propostas, a partir das 10 horas,
na Aguas do Zêzere e Côa, S. A., com sede na Rua Soeiro Viegas, 21,
2.º, esquerdo A, 6300-758 Guarda.

8 � Cauções e garantias � na fase de apresentação de propostas
não é exigida qualquer caução.

O valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 5% do preço
total do respectivo contrato.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada será executada em regime
misto:

Em regime de preço global para a construção das ETAR de
Souropires, Freixedas, Pínzio, Valbom e Manigoto, incluindo
a elaboração do projecto de execução de cada urna delas;

Em regime de preço global para o fornecimento e montagem do
equipamento mecânico, electromecânico e instalações eléctricas
da EE do emissário Lameiras-Malta;

Em regime de série de preços para as obras de construção civil
do emissário Lameiras-Malta e da EE respectiva.

Os trabalhos de construção civil, fornecimento e montagem do
equipamento mecânico, electromecânico e instalações eléctricas abran-
gidos por variante do concorrente serão em regime de preço global,
nos termos do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas legalmente constituídas ou grupos de empresas
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade, agrupamento complementar de empresas, agrupamento eu-
ropeu de interesse económico ou consórcio externo, em qualquer dos
casos em regime de responsabilidade solidária passiva dos consorcia-
dos, agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupa-
mento ou sociedade tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade e condições de carácter
técnico e económico dos concorrentes � só serão admitidos concor-
rentes que, à data da entrega da proposta satisfaçam as condições de
idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, cumulativamente com as seguintes condições:

11.1 � Quanto aos titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), os que apre-
sentem:

a) Certificado de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas correspondente às autorizações:

i) da 9.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor global da proposta;

ii) Das 1.ª, 4.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, 9.ª sub-
categoria da 3.ª categoria e 1.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª

categoria, da classe correspondente ao valor dos traba-
lhos especializados que lhe respeite, consoante a parte
que a esses trabalhos cabe na proposta;

iii) Da 1.ª, 3.ª, 4.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria, da
classe correspondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeite, consoante a parte que a esses traba-
lhos cabe na proposta.

b) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem
prejuízo do disposto na alínea a) anterior, o concorrente pode
recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes.

11.2 � Quanto aos não titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, os que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, adequado à obra posta a concurso e emitido por urna das entida-
des competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de
concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idonei-
dade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que
permitam aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

11.3 � Quanto aos não titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou aos que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, os que apresentem os documentos relativos à comprova-
ção da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para
a execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3
do programa de concurso.

11.4 � Os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados nos termos do n.º 11.2 e os concorrentes que se en-
contrem na situação prevista no artigo 70.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março deverão ainda comprovar a sua capacidade econó-
mica e financeira, com base no quadro de referência da portaria em
vigor à data da entrega das propostas, publicada ao abrigo do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sendo excluídos os concor-
rentes que não apresentem, no mínimo e cumulativamente, os valo-
res do quartil inferior previstos na referida portaria, em qualquer das
seguintes situações:

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

ii) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última
declaração anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.

Serão considerados não aptos, em termos de capacidade económica
e financeira, os concorrentes que não satisfaçam as condições apre-
sentadas, devendo as empresas que se encontrem numa das situações
mencionadas neste número, quando em agrupamento, satisfazer indi-
vidualmente as condições referidas

11.5 � Para todos os concorrentes, a comprovação da capacidade
técnica dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso é
avaliada com base nos documentos indicados no n.º 15 do programa
de concurso e ainda nos termos dos seguintes critérios:

a) Comprovação da execução, nos últimos cinco anos, das com-
ponentes de:

a.1) construção civil de, pelo menos, uma ETAR com as
seguintes características � lamas activadas e capacidade
de tratamento superior a 1300 hab.eq.;

a.2) Fornecimento e montagem de equipamentos mecâni-
cos e electromecânicos de, pelo menos, uma ETAR com
as seguintes características � lamas activadas e capaci-
dade de tratamento superior a 1300 hab.eq.;

a.3) Fornecimento e montagem de instalações eléctricas,
automação e instrumentação de, pelo menos, uma ETAR
com as seguintes características � lamas actividades e
capacidade de tratamento superior a 1300 hab.eq.

b) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com
formação superior em engenharia, para exercer a função de
director técnico da presente empreitada, com a qualificação
profissional exigida na alínea b) do n.º 19.3 do programa de
concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � as propostas terão a vali-
dade de 66 dias úteis contados a partir da data do acto público do
concurso. Este prazo considerar-se-á prorrogado, por consentimento
tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais
44 dias úteis.
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13 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério de adjudi-
cação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajo-
sa, com base nos seguintes factores de apreciação e respectivas pon-
derações:

1) Valia técnica da proposta, 45%;
2) Preço, 45%;
3) Garantia de cumprimento do prazo, 10%.

14 � Variantes � são admitidas variantes ao projecto nos termos
do programa de concurso.

15 � Outras informações � a obra será financiada pelo Fundo de
Coesão.

16 � Anúncio de pré-informação no Jornal Oficial da União
Europeia � não foi publicado anúncio de informação prévia respei-
tante a esta empreitada.

17 � Data de envio do anúncio para publicação � data de envio do
anúncio para publicação do Diário da República � 9 de Julho de 2003.

Data de envio do anúncio para publicação do Jornal Oficial da
União Europeia � 9 de Julho de 2003.

9 de Julho de 2003. � O Administrador Delegado, António Ma-
nuel Gravata Filipe. 1000229343

RAVE � REDE FERROVIÁRIA DA ALTA VELOCIDADE, S. A.

Aviso
Concurso público internacional � prestação de serviços

de «gestão integrada do projecto de implementação da
alta velocidade, ferroviária em Portugal».

A RAVE � Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S. A., informa
todos os interessados que, por razões de ordem técnica, os documen-
tos do concurso apenas poderão ser disponibilizados a partir de 16 de
Julho de 2003, pelo que, nos termos do artigo 45.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, o prazo de apresentação de propostas é
prorrogado por oito dias, passando a terminar às 17 horas do dia 30
de Setembro de 2003.

Todos os demais prazos do procedimento de concurso passam a
ser contados por referência ao novo prazo de apresentação de pro-
postas, considerando-se que o mesmo se iniciou com a data de publi-
cação do presente aviso, que para esse efeito vale como data de pu-
blicação do anúncio.

14 de Julho de 2003. � O Conselho de Administração, (Assina-
tura ilegível.) 3000109587

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA CULTURA

Teatro Nacional D. Maria II

Aviso
Concurso público n.º 1/2003 para adjudicação da empreitada

de «beneficiação do sistema de iluminação»

Rectificação

Informa-se que no n.º 15.7 do programa do concurso onde se lê
«nas alíneas e) a i)» deverá ler-se «nas alíneas e) e f)»; os n.os 16.2 e
16.3 devem ser considerados anulados.

9 de Julho de 2003. � A Presidente da Comissão de Gestão, Ma-
nuela Correia. 3000109515

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL
E SESIMBRA, S. A.

Aviso

Rectificação

Publicação de anúncio de concurso público para arrematação da
empreitada de «concepção/execução de Duques d�Alba a jusante do
terminal AutoEuropa, no Porto de Setúbal».

Tendo-se verificado uma incorrecção no anúncio publicado no
Diário da República, 3.ª série n.º 149, de 1 de Julho de 2003, na
alínea b), § 2.º, do n.º 3 do anúncio.

Onde se lê «valor para o efeito do concurso � € 250 000, com
exclusão do IVA», dever-se-á ler «valor para o efeito do concurso �
€ 450 000, com exclusão do IVA».

2 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Duarte Silvestre Amândio. 1000229381

ÁGUAS DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, S. A.

Aviso

Empreitada de execução das adutoras, sistemas ele-
vatórios e reservatórios do sub-sistema de abasteci-
mento de água de Ranhados:

Lote A � ramais de São João da Pesqueira a Ervedosa do
Douro e de Trevões a Castanheiro do Sul e Ramal da Eta
A São João da Pesqueira e parte de Vila Nova de Foz
Côa (da Eta à Senhora da Estrada);

Lote B � ramais para o concelho de Vila Nova de Foz Côa,
estações elevatórias e reservatórios de Vila Nova de Foz
Côa.

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que se procede à rectifica-
ção do anúncio relativo ao concurso referido em epígrafe, publicado
no Diário da República n.º 133, da 3.ª série, do dia 9 de Junho de
2003:

Assim, na alínea a), do n.º 5 passa a ler-se:
Nome, endereço do serviço, local e horário para análise ou pedido

do processo de concurso � o processo de concurso pode ser exami-
nado na morada indicado no n.º 1, em dias úteis, de 2.ª a 6.ª feira, e
nas horas de expediente, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

Podem ser pedidas cópias, por escrito, na referida morada, até ao
dia 18 de Agosto de 2003. As cópias serão entregues, em mão contra
recibo na morada indicada no n.º 1, no prazo de seis dias úteis, a contar
da data de recepção do pedido.

Anulando-se assim a anterior redacção.
Assim, na alínea a), do n.º 6 passa a ler-se:
a) Data e hora para apresentação das propostas � até às 18 horas

do dia 25 de Agosto de 2003.
Anulando-se assim a anterior redacção.
Assim, na alínea b), do n.º 7 passa a ler-se:
b) Data, hora e local do acto público do concurso o acto público

do concurso terá lugar às 10 horas do dia 26 de Agosto de 2003, no
endereço indicado no n.º 1.

Anulando-se assim a anterior redacção.
Informa-se, ainda, que este aviso de rectificação foi enviado para

publicação no Diário da República, em 9 de Julho de 2003.

9 de Julho de 2003. � O Administrador, J. Boal Paixão.
1000229340
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

ICP � Autoridade Nacional de Comunicações

Aviso

Condições técnicas do exercício da actividade
de radiodifusão sonora

Em conformidade com o disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 126/2002, de 10 de Maio, torna-se público que, por deliberação
do conselho de administração do ICP � Autoridade Nacional de Co-
municações, de 10 de Julho de 2003, as condições técnicas a que deve
obedecer o exercício da actividade de radiodifusão sonora e a opera-
ção das estações são as seguintes:

A) Sistemas utilizados:

1) Radiodifusão sonora em ondas quilométricas, hecto-
métricas e decamétricas:

1.1) Sistemas analógicos � sistemas descritos no regula-
mento e nas recomendações da UIT aplicáveis;

1.2) Sistema digital � sistema Digital Radio Mondiale
(DRM) descrito no anexo 1 da recomendação UIT-R-
-BS. 1514.

2) Radiodifusão sonora em ondas métricas:

2.1) Sistema analógico � sistema monofónico ou siste-
ma estereofónico de frequência piloto descritos na re-
comendação UIT-R BS. 450;

2.2) Sistema digital � sistema Digital Audio Broadcast
(DAB) descrito na norma europeia ETSI EN 300 401.

3) Radiodifusão sonora em ondas decimétricas � sistema
Digital Audio Broadcast (DAB) descrito na norma euro-
peia ETSI EN 300401.

B) Condições genéricas do funcionamento das estações

1) Tolerância de frequência � a frequência central da faixa
ocupada pela emissão de radiodifusão deve ser estabiliza-
da de forma a não diferir da frequência consignada mais
que os valores de tolerância fixados no apêndice 2 do
Regulamento das Radiocomunicações;

2) Emissões espúrias � a intensidade das emissões espúrias
não pode exceder os valores fixados no apêndice 3 do
Regulamento das Radiocomunicações, sendo que para as
estações a operar em ondas métricas, os valores aplicá-
veis são os definidos na tabela II.

3) Potência aparente radiada � a potência aparente radiada
nas estações retransmissoras utilizadas na melhoria de
cobertura de uma estação emissora de âmbito local em
ondas métricas não pode exceder 17 dBW;

4) Interferências prejudiciais � nos casos em que a utiliza-
ção de uma estação de radiodifusão causar interferências
prejudiciais, nomeadamente nos serviços de radiona-
vegação aeronáutica e móvel aeronáutico, o responsável
pela estação em causa é obrigado, mediante notificação
do ICP � ANACOM, a suspender a sua utilização.

A suspensão da utilização atrás referida só é levantada depois da
reparação ou modificação da estação interferente e da verificação por
parte do ICP-ANACOM, de que a interferência foi eliminada ou ate-
nuada para níveis aceitáveis.

10 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Álvaro Dâmaso. 3000109525

Aviso

Licenças radioeléctricas

Em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 8.º, no n.º 2
do artigo 9.º, no n.º 3 do artigo 12.º e no n.º 2 do artigo 18.º, todos
do Decreto-Lei n.º 151-A/2000, de 20 de Julho, torna-se público que,
por deliberação do conselho de administração do ICP � Autoridade
Nacional de Comunicações, de 10 de Julho de 2003, é substituído o
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 40, de 17 de
Fevereiro de 2003, dispondo-se o seguinte quanto à matéria das li-
cenças radioeléctricas:

Estações que carecem de licença:
1 � Nos termos do n.º 2 do artigo 8.º, carecem de licença as se-

guintes estações de radiocomunicações:
1.1 � No serviço fixo � as estações fixas das ligações em onde

curta (SF/LOC)1;
1.2 � No serviço fixo por satélite:
1.2.1 � As estações terrenas (SFS/ET)2, excluindo as estações

VSAT operando em faixas de frequência atribuídas exclusivamente para
o efeito.

1.2.2 � As estações terrenas para Satellite News Gathering (SFS/
SNG)3.

1.3 � No serviço móvel aeronáutico (SMA)4 � as estações aero-
náuticas.

1.4 � No serviço móvel marítimo (SMM)5 � as estações costei-
ras e as estações portuárias.

1.5 � No serviço de radiodifusão � as estações emissoras e/ou
retransmissoras de televisão analógica (SMVA)6, de radiodifusão so-
nora analógica (SR/RSA)7 e de radiodifusão sonora do sistema Digital
Radio Mondiale (SR/DRM)8.

1.6 � No serviço de radiodeterminação � as estações de
radiodeterminação (SRDT)9.

Isenção de licença de rede:
2 � Nos termos da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 9.º, estão

isentas de licença:
2.1 � As redes nas quais se integram todas as estações referidas no

n.º 1.
2.2 � As seguintes redes de radiocomunicações:
Isenção de licença de rede
2.2.1 � Redes privativas do SMT de chamada e procura de pes-

soas (SCPP), com as seguintes características:

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

Caracterização das estações

Faixas de frequências Limites máximos de potência Tipo de antena Espaçamento entre canais

40,680 MHz 5 W p.a.r. externa-est. base integrada-portáteis 20 kHz

169,175 MHz 5 W p.a.r. externa-est. base integrada-portáteis 25 kHz

468,1125 MHz 2 W p.a.r. externa-est. base integrada-portáteis
12,5 kHz

468,1250 MHz 2 W p.a.r externa-est. base integrada-portáteis

469,275 MHz 5 W p.a.r. externa-est. base integrada-portáteis 25 kHz
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2.2.2 � Os telefones sem fio (CTs), com as seguintes características:

Caracterização das estações

Sistema tecnologia Faixas de frequências Limites máximos de potência Tipo de antena Espaçamento entre canais

CT0 (analógico) 27,5375-27,8375 MHz integrada ou dedicada 25 kHz

36,9875-37,2875 MHz

CT1 (analógico) 1 914-915 MHz
potência à saída do emissor: 10 mW

integrada 25 kHz

959-960 MHz

DECT (digital) 1880-1900 MHz potência à saída do emissor: 250 mW integrada ou dedicada 1,728 MHz

Isenção de licença de estação

3 � Nos termos da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 9.º, estão isentas de licença de estação:
3.1 � As estações de pequena potência e curto alcance (SRD � Short Range Devices) � estas estações deverão operar numa base de não

interferência e de não protecção relativamente a estações ou redes de radiocomunicações licenciadas.

Caracterização das estações

Limites máximos
Aplicação Faixas de frequências de potência ou de Tipo de antena Espaçamento entre canais Duty Cycle

intensidade de campo

Uso geral 2 6,765-6,795 MHz 42 dBmA/m a 10 m integrada ocupação de toda a faixa
ou dedicada

13,553-13,567 MHz

26,957-27,283 MHz

26,957-27,283 MHz 10 mW p.a.r.

40,660-40,700 MHz

433,050-434,790 MHz 3, 4 < 10%

868,000-868,600 MHz 25 mW p.a.r. < 1%

868,700-869,200 MHz < 0,1%

869,400-869,650 MHz 500 mW p.a.r. 25 kHz < 10%

869,700-870,000 MHz 5 mW p.a.r. ocupação de toda a faixa até 100%

2400-2483,5 MHz 10 mW p.i.r.e.

5725-5875 MHz 25 mW p.i.r.e.

24,00-24,25 GHz 100 mW p.i.r.e.

61,00-61,50 GHz

122-123 GHz

244-246 GHz

Redes locais via rádio 2400-2483,5 MHz 100 mW p.i.r.e.5 integrada ou ocupação de toda a faixa
(RLANS) dedicada ritmo binário > 250 kbps

Redes locais via rádio 5150-5350 MHz6, 7 200 mW p.i.r.e.8 dedicada ocupação de toda a faixa
de desempenho
elevado 5470-5725 MHz6 1 W p.i.r.e.8
(HIPERLANs)

17,1-17,3 GHz 100 mW p.i.r.e.

Caminhos de ferro - 27,095 MHz ver figura 1 ver figura 1
Eurobalisas

Sistemas telemáticos 5797,5 MHz +/- 2,5 MHz 2 W p.i.r.e. integrada ou 5 MHz
de transportes dedicada
rodoviários - portagens 5800 MHz +/- 5 MHz 10 MHz

5802,5 MHz +/- 2,5 MHz 5 MHz
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Detecção de 2400-2483,5 MHz 25 mW p.i.r.e. integrada ou ocupação de toda a faixa
movimento e alerta dedicada

9200-9500 MHz

9500-9975 MHz

13,4-14,0 GHz

24,05-24,25 GHz 100 mW p.i.r.e.

Alarmes em geral 868,600-868,700 MHz 10 mW p.a.r. integrada ou 25 kHz 9 < 0,1%
dedicada

869,250-869,300 MHz

869,650-869-700 MHz 25 mW p.a.r. < 10%

Alarmes sociais 869,200-869,250 MHz 10 mW p.a.r. < 0,1%

Controlo de modelos 26,995 MHz 100 mW p.a.r. dedicada 10 kHz

27,045 MHz

27,095 MHz

27,145 MHz

27,195 MHz

34,995-35,225 MHz 10

40,665 MHz

40,675 MHz

40,685 MHz

40 695 MHz

Sistemas indutivos 9-59,750 kHz 72 dBmA/m a 10 m (a 30 integrada, ocupação de toda a faixa
kHz decréscimo de 3 dedicada
dB/oitava)11 ou externa

59,750-60,250 kHz 42 dBmA/m a 10 m

60,250-70 kHz 72 dBmA/m a 10 m (a 30
kHz decréscimo de 3
dB/oitava)11

70-119 kHz 42 dBmA/m a 10 m

119-135 kHz 72 dBmA/m a 10 m (a 30
kHz decréscimo de 3
dB/oitava)11

6,765-6,795 MHz Ver figura 2 integrada ou
dedicada

7,400-8,800 MHz 9 dBmA/m a 10 m

13,553-13,567 MHz Ver figura 2

26,957-27,283 MHz 42 dBmA/m a 10 m

Implantes médicos 402-405 MHz 25 mW p.a.r. 25 kHz
activos

9-135 kHz 30 dBmA/m a 10 m ocupação de toda a faixa < 10%

Sistemas de áudio 863-865 MHz 10 mW p.a.r. integrada 300 kHz até 100%
sem fios

864,8-865 MHz 10 mW p.a.r. 50 kHz

Microfones emissores 863-865 MHz 10 mW p.a.r. integrada 200 kHz

Sistemas de 29,980 MHz 100 mW p.a.r. 10 kHz
telecomando,
telemedida, 29,990 MHz
telealarmes e
transmissão de dados 30,000 MHz

Limites máximos
Aplicação Faixas de frequências de potência ou de Tipo de antena Espaçamento entre canais Duty Cycle

intensidade de campo
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30,100 MHz

150,9375 MHz 500 mW p.a.r. 12,5 kHz

150,9500 MHz

155,5375 MHz

155,5500 MHz

458,1125 MHz

458,1250 MHz

458,1375 MHz

458,1500 MHz

1 Em conformidade com a Decisão n.º ECC/DEC/(01)01, adoptada pela administração portuguesa, estas faixas de frequências deixaram de
estar identificadas para este tipo de equipamento; transistoriamente serão tomadas as medias necessárias que permitam progressivamente a
diminuição da sua utilização, com o objectivo de libertar as faixas de frequências até ao fim de 2008.

2 Aplicações de vídeo só são permitidas acima dos 2,4 GHz.
3 Não são permitidas nesta faixa aplicações de sinais de áudio e voz.
4 Na faixa 433,05-434,790 MHz também são permitidas utilizações com 100% de ducty cycle limitadas a 1 mW de p.a.r.
Na sub-faixa 434,04-434, 790 MHz são permitidas utilizações com 100% de ducty cycle limitadas a 10 mW de p.a.r.
5 Para sistemas que utilizam técnicas de espalhamento espectral por sequência directa, o valor da densidade espectral de potência máxima

deve ser limitado a -20 dBW/1 MHz; para sistemas que utilizam técnicas de espalhamento espectral por salto na frequência, o valor da den-
sidade espectral de potência máxima deve ser limitado a -10 dBW/100 kHz.

6 Deverão ser respeitadas as seguintes condições:

1) Na faixa 5150-5350 MHz apenas são permitidas utilizações indoor;
2) Controlo de potência transmitida para assegurar um factor de mitigação de pelo menos 3 dB;
3) Selecção dinâmica de frequências associada com o mecanismo de selecção de canal, por forma a permitir um espalhamento uniforme

num mínimo de 330 MHz nas faixas 5150-5350 MHz e de 255 MHz na faixa de 5470-5725 MHz.

7 Como solução intermédia e por um período limitado de tempo, são permitidas aplicações sem selecção dinâmica de frequências limitadas,
à faixa de frequências 5150-5250 MHz, com um limite máximo de potência de 60 mW de p.i.r.e. para aplicações com controlo automático
de potência e com um limite máximo de potência de 30 mW de p.i.r.e. para aplicações sem controlo automático de potência. Esta situação
será reavaliada oportunamente

8 Valor máximo de p.i.r.e. média.
9 A faixa de frequência 868,6-868,7 MHz pode também ser utilizada na totalidade como um canal para transmissão de dados de alto débito;
10 Frequências exclusivas para aeromodelos;
11 No caso de antenas loop tipo 1 e 2 com uma área compreendida entre 0,05 m2 e 0,16 m2 a intensidade de campo é reduzida a 10 × log

(área/0,16 m2). Para uma antena com uma área inferior a 0,05 m2 a intensidade de campo é reduzida em 10 dB.

3.2 � As estações terrenas transportáveis do serviço fixo por satélite (SFS) � estas estações deverão operar numa base de não interferência
e de não protecção relativamente a estações ou redes de radicomunicações licenciadas.

A utilização deste tipo de estações terrenas só é permitida a distâncias superiores a 500 metros da área limite dos aeroportos.
A utilização de estações terrenas com localização fixa permanente não está coberta por este regime de isenção.

Caracterização das estações

Estação terrena Faixa de frequências Limites máximos de potência Tipo de antena

Satellite Interactive Terminal (SIT) 10,70-12,75 GHz (espaço-Terra) potência emissão < 2 W antena com diâmetro < 1,2 m
29,50-30,00 GHz (Terra-espaço) p.i.r.e. < 50 dBW

Satellite User Terminal (SUT) 19,70-20,20 GHz (espaço-Terra) antena com diâmetro < 1,8 m
29,50-30,00 GHz (Terra-espaço)

Very Small Aperture Terminal 12,50-12,75 GHz (espaço-Terra) antena com diâmetro < 3,8 m
(VSAT) 14,00-14,25 GHz (Terra-espaço)

Arcanet Suitcase Terminal 11,45-11,70 GHz (espaço-Terra) antena com diâmetro < 1,2 m
12,50-12,75 GHz (espaço-Terra)
14,00-15,25 GHz (Terra-espaço)

Limites máximos
Aplicação Faixas de frequências de potência ou de Tipo de antena Espaçamento entre canais Duty Cycle

intensidade de campo
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3.3 � As estações terrenas dos serviços móveis por satélite:

Caracterização das estações

Estação terrena Faixa de frequências

Inmarsat-B

Inmarsat-C

Inmarsat-D 1525-1544 MHz (espaço-Terra) 12

Inmarsat-M 1545-1559 MHz (espaço-Terra) 13

Inmarsat-M4 1626,5-1645,5 MHz (Terra-espaço) 12

Inmarsat-phone (mini M) 1646,5-1660,5 MHz (Terra-espaço) 13, 14

EMS-PRODAT

EMS-MSSAT

Thuraya

SpaceCheckers-SMS

Omnitracs-Eutelsat 10,70-11,70 GHz (espaço-Terra) 15

12,50-12,75 GHz (espaço-Terra) 15

14,00-14,25 GHz (Terra-espaço)

GMPCS16 1610-1626,5 MHz (Terra-espaço)
1980-2010 MHz (Terra-espaço)
2483,5-2500 MHz (espaço-Terra)
2170-2200 MHz (espaço-Terra)

Mobile Earth Stations (MES) 137-138 MHz (espaço-Terra)
ORBCOMM 17 148-150,05 MHz (Terra-espaço)

12 Nas faixas de frequência 1530-1544 MHz e 1626,5-1645,5 MHz
têm prioridade as comunicações de socorro, urgência e segurança no
âmbito do sistema GMDSS.

13 Nas faixas 1545-1555 MHz e 1646,5-1656,5 MHz têm priori-
dade, no âmbito do serviço móvel aeronáutico por satélite, as comu-
nicações de socorro, urgência bem como as comunicações relativas à
segurança e regularidade dos voos e à meteorologia.

14 Na faixa 1660-1660,5 MHz o funcionamento destas estações
terrenas não poderá causar interferências prejudiciais a estações do
serviço de radioastronomia.

15 Nas faixas 10,70-11,70 GHz e 12,50-12,75 GHz o funciona-
mento das estações terrenas Omnotracs-Eutelsat não poderá causar
interferências a estações dos serviços fixo e fixo por satélite.

16 Estas estações devem ter aposta a marcação descrita na figura 3.
17 Estas estações não deverão causar interferências ou requerer pro-

tecção de estações dos serviços fixo, móvel e de operações espaciais na
faixa de frequências 148-149,9 MHz e de estações do serviço de
radionavegação por satélite na faixa de frequências 149,9-150,05 MHz.

3.4 � As estações do serviço móvel terrestre � estações PMR446:

Caracterização das estações

Faixa de frequências Limites máximos Tipo de antena Espaçamento
de potência entre canais

446,00625 MHz

446,01875 MHz

446,03125 MHz

446,04375 MHz 500 mW p.a.r. integrada 12,5 KHz

446,05625 MHz

446,06875 MHz

446,08125 MHz

446,09375 MHz

3.5 � As estações de radiocomunicações de mera recepção:

Caracterização das estações

Engloba as seguintes estações receptoras:

De radiodifusão televisiva e sonora;
De GPS;
Multibanda, não associadas em particular a qualquer serviço de

radiocomunicações («scanners»);
De radiocomunicações por satélite nas faixas de frequências:

3,4-4,2 GHz;
10,7-12,75 GHz;
17,7-20,2 GHz.

Figuras

Eurobalistas

Figura 1. � Limites de intensidade de campo a 10 metros em tor-
no da frequência f0 = 27,095 MHz.

Sistemas indutivos

Figura 2. � Limites de intensidade de campo a 10 metros para as
faixas de frequências 6,765-6,795 MHz e 13,553-13,567 MHz.

Estações terrenas móveis GMPCS

Figura 3. � Marcação aposta nas estações GMPCS.

Definições:

«SRD � Short Range Devices» � o termo «equipamentos de
curto alcance» (SRDs, Short Range Devices) visa abranger os
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emissores rádio que estabelecem comunicações uni-direccionais
ou bi-direccionais e que têm baixa probabilidade de causar in-
terferências a outros equipamentos rádio. Os SRDs usam ante-
nas integradas, dedicadas ou externas, podendo ser permitidos
todos os tipos de modulação desde que cumpram o especifica-
do nas normas relevantes. Dada a diversidade dos serviços
fornecidos por estes equipamentos, nenhuma descrição pode
ser exaustiva;

Aplicações para caminhos de ferro � aplicações específicas para
cominhos de ferro, incluindo identificação automática de ve-
ículos e balizas (sistemas de controlo de comboios);

Sistemas telemáticos de transportes rodoviários � sistemas de
comunicação de apoio ao transporte (ligações móveis de da-
dos entre veículos e entre veículos e infra-estruturas);

Detecção de movimento e alerta � equipamento para detecção
de movimento e equipamento para alerta (sistema de radar de
pequena potência para efeitos de radiodeterminação: determi-
nação de posição, de velocidade e/ou de outras características
de um objecto, ou então a obtenção de informações relativas
a estes parâmetros);

Controlo de modelos � equipamento para controlo do movimen-
to de modelos no ar, em terra ou acima ou debaixo de água;

Sistemas indutivos � imobilizadores de veículos, identificação de
animais, sistemas de alarmes, detecção de cabos, gestão de
sobras, identificação de pessoal, ligações de voz sem fios, con-
trolo de acesso, sensores de proximidade, sistemas anti-roubo
incluindo sistemas RF de indução anti-roubo, transferência de
dados para equipamentos manejáveis, identificação automáti-
ca de artigos, sistemas de controlo sem fios e portagens auto-
máticas.

Implantes médicos activos com potências muito baixas � ins-
trumentos, aparelhos, dispositivos, materiais ou outros arti-
gos, a utilizar isolada ou conjuntamente, para � diagnóstico,
prevenção, monitorização, tratamento ou mitigação de doen-
ça; diagnóstico, monitorização, tratamento ou mitigação ou
compensação de ferimento ou deficiência; investigação, subs-
tituição ou modificação de anatomia ou de um processo fisio-
lógico; controlo de concepção.

Sistemas de áudio sem fios � altifalantes sem fios; auscultadores
sem fios; auscultadores sem fios para utilização portátil, por
exemplo leitores de CD, de cassetes ou de rádios portáteis;
auscultadores sem fios para utilização dentro de veículos, por
exemplo para utilização de rádios, de telefones, etc.;
monitorização auricular para utilização em concertos ou ou-
tro tipo de produções em palcos;

Potência aparente radiada (p.a.r.) numa dada direcção � o pro-
duto da potência fornecida à antena pelo seu ganho em rela-
ção a um dipolo de meio comprimento de onda numa dada
direcção;

Potência isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) numa da direc-
ção � o produto da potência fornecida à antena pelo seu ganho
em relação a uma antena isotrópica numa dada direcção (gan-
ho isotrópico ou absoluto);

Potência isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) média � é igual
à média da p.i.r.e. ao longo de um burst de dados, quando o
controlo de potência está no seu valor máximo;

Antena integrada � antena não amovível;
Antena dedicada � antena amovível fornecida com a estação;
Antena externa � antena que não foi desenhada especificamen-

te para determinado tipo de estação;
Espalhamento espectral � a técnica de transmissão em que o

sinal ocupa uma largura de faixa muito maior que a mínima
necessária para enviar informação;

Espalhamento espectral com salto de frequência � a técnica de
espalhamento espectral em que a informação é enviada em
vários canais de uma forma pseudo-aleatória;

Espalhamento espectral com sequência directa � a técnica de
espalhamento espectral em que a informação é combinada com
um código pseudo-aleatório;

Duty cycle � relação, expressa em percentagem, do tempo
máximo em que um equipamento se encontra activo com uma
ou mais portadoras, relativamente a um período de uma hora;

Interferência � o efeito provocado sobre a recepção, num sis-
tema de radiocomunicações, por uma energia não desejada
devido a qualquer emissão, radiação ou indução (ou uma com-
binação dessas emissões, radiações ou induções) e que se mani-
festa pela degradação de qualidade da transmissão, pela defor-
mação ou pela perda de informação que poderia obter-se na
ausência dessa energia não desejada.

Elementos que devem instruir os requerimentos para a atribuição
de licenças radioeléctricas e requisitos dos projectos técnicos a apre-
sentar:

4 � Em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 12.º, os
elementos que devem instruir os requerimentos para atribuição de li-
cenças radioeléctricas, bem como os requisitos dos projectos técnicos
a apresentar, por tipo de licença radioeléctrica e para cada serviço,
são os seguintes:

4.1 � Licença de rede:
4.1.1 � Elementos a fornecer para o licenciamento de redes pri-

vativas do serviço móvel terrestre (SMT/RPR)10.
Requerimento de indicação de faixa para redes localizadas:

Identificação do requerente;
Moradas de correspondência;
Objectivo da rede;
Estrutura da rede;
Localização das estações;
Área de serviço;
Quantidade de estações;
Quantidade de canais pretendida;
Assinatura do requerente.

Requerimento de licenciamento de redes localizadas:

Identificação do requerente;
Morada para cobrança;
Projecto;
Assinatura do requerente reconhecida nos termos legais.

Requerimento de licenciamento de redes sem estruturas fixas:

Identificação do requerente;
Moradas de correspondência e cobrança;
Faixa de frequências preferida;
Quantidade e justificação dos canais pretendidos;
Quantidade de estações;
Área de serviço;
Assinatura do requerente reconhecida nos termos legais.

Requisitos do projecto técnico � redes localizadas:

Elementos de identificação;
Características genéricas da rede;
Classe e localização das estações;
Frequências e modo de funcionamento;
Diagrama da instalação das estações;
Cálculos da P.A.R.;
Dispositivos da rede;
Identificação do responsável pelo projecto.

4.1.2 � Elementos a fornecer para o licenciamento de redes do
serviço fixo ligação ponto-ponto (SF/LPP) 11, ligação estúdio-emis-
sor (SF/STL)12.

Requerimento:

Identificação do requerente;
Moradas de correspondência e cobrança;
Objectivo da rede;
Assinatura do requerente reconhecida nos termos legais.

Requisitos do projecto técnico:

Elementos de identificação;
Diagrama das ligações pretendidas;
Localização das estações;
Características das ligações;
Características dos sistemas radiantes;
Cálculos da ligação;
Identificação do responsável pelo projecto.

4.1.3 � Elementos a fornecer para o licenciamento de redes do
serviço de radiodifusão (SR/DVB-T13 e SR/T-DAB14).

Requerimento:

Identificação do requerente;
Moradas de correspondência e cobrança;
Identificação da rede;
Localização das estações;
Características dos sistemas radiantes das estações;
Cálculo de P.A.R. das estações;
Assinatura do requerente reconhecida nos termos legais.
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4.1.4 � Elementos a fornecer para o licenciamento de redes de
outros serviços:

Serviço fixo � feixes transportáveis (SF/FT)15, feixes de repor-
tagem, (SF/ENG)16, ligação ponto-multiponto (SF/LPM)17;

Serviço fixo por satélite � estações terrenas (SFSNSAT)18;
Serviço móvel terrestre � redes públicas (SMT/GSM19, SMT/

UMTS20, SMT/RPA21, SMT/TETRA22, SMT/CP23).

Requerimento:

Identificação do requerente;
Moradas de correspondência e cobrança;
Objectivo da rede (não aplicável ao serviço móvel terrestre, redes

públicas);
Localização das estações;
Potência máxima estimada (aplicável ao serviço móvel terres-

tre, redes públicas);
Características das ligações;
Características dos sistemas radiantes;
Assinatura do requerente reconhecida nos termos legais.

4.2 � Licença de estação:
4.2.1 � Elementos á fornecer para o licenciamento de estações

que requeiram a apresentação de projecto técnico:

Serviço fixo � onda curta (SF/LOC)1;
Serviço de radiodifusão � sonora analógica (SR/RSA)7.

Requerimento:

Identificação do requerente;
Moradas de correspondência e cobrança;
Objectivo da rede/estação;
Cópia autenticada do título habilitante para o exercício da acti-

vidade (aplicável às estações de radiodifusão sonora analógica);
Assinatura do requerente reconhecida nos termos legais.

Requisitos do projecto técnico (SF/LOC)1:

Elementos de identificação;
Diagrama das ligações pretendidas;
Localização das estações;
Características das ligações;
Características dos sistemas radiantes;
Cálculos da ligação;
Identificação do responsável pelo projecto.

Requisitos do projecto técnico (SR/RSA)7:

Elementos de identificação, incluindo a localização dos estúdios,
o modo de ligação à estação (aplicável às estações de âmbito
local) e a localização da estação;

Características técnicas dos equipamentos de radiocomunicação
utilizados;

Localização exacta (coordenadas geográficas) da antena de emis-
são, cota do local e altura da torre de suporte da antena;

Cálculos de potência.
Memória justificativa da instalação baseada em medidas de in-

tensidade de campo, para os casos previstos no artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 126/2002, de 10 de Maio;

Identificação do técnico responsável pelo projecto.

4.2.2 � Elementos a fornecer para o licenciamento de estações
que não requeiram a apresentação de projecto técnico:

Serviço fixo por satélite � estações terrenas (SFS/ET 2 e SFS/
SNG 3);

Serviço móvel aeronáutico (SMA) 4;
Serviço móvel marítimo (SMM) 5;
Serviço de radiodifusão � televisão analógica (SR/TVA) 6;
Serviço de radiodifusão � Digital Radio Mondiale (SR/DRM) 8;
Serviço de radiodeterminação (SRDT) 9.

Requerimento:

Identificação do requerente;
Moradas de correspondência e cobrança;
Objectivo da rede/estação;
Localização das estações;
Características dos sistemas radiantes;
Cálculos de potência (aplicável ás estações de televisão analógica

e de radioterminação);
Características das ligações (aplicável às estações terrenas);
Assinatura do requerente reconhecida nos termos legais.

4.3 � Os impressos de requerimento para licenciamento de esta-
ções e redes de serviços de radiocomunicações, quando existirem,
encontram-se disponíveis na sede e delegações do ICP � Autoridade
Nacional de Comunicações.

1 Serviço Fixo/ligações onda-curta � SF/LOC � estações fixas com
localização determinada, para efectuar ligações ponto a ponto, utili-
zando faixas de frequências atribuídas para o efeito, entre os 3 MHz
e os 30 MHz.

2 Serviço fixo por satélite/estações terrenas � SFS/ET � estações
terrenas com localização determinada, excluindo as estações VSAT
operando em faixas de frequências atribuídas exclusivamente para o
efeito.

3 Serviço fixo por satélite/Satellite News Gathering � SFS/SNG �
estações terrenas, destinadas a serem utilizadas como auxiliar de radi-
odifusão, com carácter ocasional, que asseguram ligações entre um
local de reportagem e um estúdio, operando em faixas de frequências
atribuídas para o efeito.

4 Serviço móvel aeronáutico � SMA � estações aeronáuticas com
localização determinada em aeroportos e aeródromos para comuni-
cação com aeronaves, operando em faixas de frequências atribuídas
para o efeito.

5 Serviço móvel marítimo � SMM � estações costeiras de locali-
zação determinada, operando em faixas de frequências atribuídas para
o efeito, para comunicações com estações de navio, não fundeados, e
estações portuárias com localização fixa para comunicações com es-
tações de navio instaladas em embarcações ligadas a diversas activi-
dades de âmbito portuário.

6 Serviço de radiodifusão/televisão analógica � SR/TVA � estações
emissoras e/ou retransmissoras de televisão com localização determi-
nada e utilizando tecnologia analógica, operando em faixas de fre-
quências atribuídas para o efeito.

7 Serviço de radiodifusão/sonora analógica � SR/RSA � estações
emissoras e/ou retransmissoras de radiodifusão sonora com localiza-
ção determinada e utilizando tecnologia analógica, operando em fai-
xas de frequências atribuídas para o efeito.

8 Serviço de radiodifusão/Digital Radio Mondiale � SR/DRM � es-
tações emissoras e ou retransmissoras de radiodifusão sonora com
localização determinada e utilizando as respecificações do DRM, ope-
rando em faixas de frequências atribuídas para o efeito.

9 Serviço de radiodeterminação (SRDT) � estações do serviço de
radiodeterminação operando em faixas de frequências atribuídas para
o efeito.

10 Serviço móvel terrestre/redes privativas � SMT/RPR � redes
destinadas a suportar serviços de telecomunicações privativas e cons-
tituídas por estações de base com localização em pontos determina-
dos e ou por estações móveis, operando em faixas de frequências
atribuídas para o efeito. Poderá englobar estações fixas funcionando
em frequências no âmbito do Serviço Fixo (SF/LPP) para comando e/
ou interligação de estações de base.

11 Serviço fixo/ligações ponto-ponto � SF/LPP � estações fixas
com localização determinada, para efectuar ligações ponto a ponto,
operando em faixas de frequências atribuídas para o efeito.

12 Serviço fixo/ligações estúdio-emissor � SF/STL � ligações
unidireccionais que englobam um estação fixa situada junto ao estúdio
e outra estação fixa situada junto à respectiva estação emissora de
radiodifusão, operando em faixas de frequências atribuídas para o efei-
to.

13 Serviço de radiodifusão/Terrestrial Digital Video Broadcasting �
SR/DVB � redes constituídas por estações emissoras e ou retrans-
missoras de televisão com localização determinada e utilizando tec-
nologia digital, operando em faixas de frequências atribuídas para o
efeito.

14 Serviço de radiodifusão/Terrestrial Digital Audio Broadcasting �
SR/T-DAB � redes constituídas por estações emissoras e ou
retransmissoras de radiodifusão sonora com localização determinada
e utilizando as especificações do T-DAB, operando em faixas de fre-
quências atribuídas para o efeito.

15 Serviço fixo/feixes transportáveis � SF/FT � redes constituídas
por estações sem localização definida (dentro duma área), operando
em faixas de frequências atribuídas para o efeito.

16 Serviço fixo/Electronic News Gathering � SF/ENG � redes cons-
tituídas por estações operando como auxiliar de radiodifusão, com
carácter ocasional, que estabelecem ligações entre um determinado
local de reportagem e o estúdio (ou ponto onde exista possibilidade
de ligação ao estúdio através de outros sistemas), operando em faixas
de frequências atribuídas para o efeito.

17 Serviço Fixo/ligações ponto-multiponto � SF/LPM � redes
constituídas por estações centrais com localização determinada e es-
tações terminais fixas, operando em faixas de frequências atribuídas
para o efeito.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 168 � 23 de Julho de 200315 420

18 Serviço fixo por satélite/Very Small Aperture Terminais � SFS/
VSAT � redes constituídas por estações terrenas VSAT com locali-
zação determinada (poderão existir estações VSAT transportáveis
definidas por área de utilização) operando em faixas de frequências
atribuídas exclusivamente para o efeito.

19 Serviço móvel terrestre/Global Systems for Mobile Commu-
nications � SMT/GSM � redes de sistemas de 2.ª geração, constitu-
ídas por estações de base com localização determinada e por estações
móveis, operando em faixas de frequências atribuídas para o efeito.

20 Serviço móvel terrestre/Universal Mobile Telecommunications
System � SMT/UMTS � redes de sistemas de 3.ª geração, constitu-
ídas por estações de base com localização determinada e por estações
móveis, operando em faixas de frequências atribuídas para o efeito.

21 Serviço móvel terrestre/recursos partilhados analógico � SMT/
RPA � redes de recursos partilhados e utilizando tecnologia analógica,
constituídas por estações de base com localização determinada e por
estações móveis operando em faixas de frequências atribuídas para o
efeito.

22 Serviço móvel terrestre/Terrestrial Trunkint Radio � SMT/
TETRA � redes de recursos partilhados e utilizando tecnologia digi-
tal, constituídas por estações de base com localização determinada e
por estações móveis, operando em faixas de frequências atribuídas para
o efeito.

23 Serviço móvel terrestre/chamada de pessoas � SMT/CP � re-
des de chamada de pessoas, constituídas por estações de base com lo-
calização determinada e por estações móveis (receptores), operando
em faixas de frequências atribuídas para o efeito.

10 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Álvaro Dâmaso. 3000109526

Instituto Português da Qualidade

Aviso

Certificado de reconhecimento de qualificação de ins-
talador de dispositivos limitadores de velocidade,
n.° 101.99.00.6.045.

Ao abrigo do artigo 6.º, n.º 11 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: Electro Martins de
Franscisco M. Pedro; Estrada Nacional n.º 3, Casal Pinheiro, 2580-
-507 Carregado.

Na qualidade de instalador de dispositivos limitadores de velocida-
de, estando autorizado a colocar a respectiva marca própria, em ane-
xo, nos locais previstos nos respectivos esquemas selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

3 de Outubro de 2000. � O Vice-Presidente, Eduardo Farinha.

3000108489

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do secretário de estado do turismo de 3 de Maio de
2003, foi atribuída a utilidade turística a título definitivo ao Hotel
Rural Quinta da Vista Alegre, sito na Quinta da Vista Alegre, fregue-
sia de Freamunde, concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto,
de que é proprietária e exploradora Tabita La Greca Telles de Menezes.

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto nos
artigos 2.º, n.º 1; 3.º, n.º 1 alínea a), (com a redacção dada pelo ar-
tigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro); 4; 5.º n.º 1
alínea a); 7.º, n.os 1 e 3 e 11.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 423/
83, de 5 de Dezembro, valendo pelo prazo de sete anos, contado a
partir da data de emissão da licença de utilização turística (LUT) pela
Câmara Municipal de Paços de Ferreira, em 24 de Janeiro de 2002,
ficando nos termos do disposto no artigo 8.º do referido decreto-lei
dependente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a
classificação de hotel rural;

b) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de
Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alteração
do projecto aprovado, ou das características arquitectónicas
do edifício respectivo.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro, (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto
no artigo 22.º daquele diploma, a empresa proprietária ou exploradora
do estabelecimento fica isenta relativamente á propriedade e explora-
ção do mesmo, das taxas devidas ao governo civil e à Inspecção-Geral
das Actividades Culturais, desde a data de emissão da LUT por um pra-
zo correspondente ao legalmente estabelecido para efeitos de isenção
de contribuição autárquica, sete anos, de acordo com o artigo 43.º do
estatuto dos benefícios fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89,
de 1 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho,
isto é, de 24 de Janeiro de 2002 até 24 de Janeiro de 2009.

14 de Maio de 2003. � Pela Comissão de Utilidade Turística, (As-
sinatura ilegível.) 3000103147

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
 E DO TRABALHO

Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança Social

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade so-
cial abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utili-
dade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 57/2003 a fls. 172 v.º, 173,
173 v.º e 174 do Livro n.º 9 das associações de solidariedade social e
considera-se efectuado em 24 de Março de 2003, nos termos do n.º 2
do artigo 13.º do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação � APPACDM de Évora, Associação Portuguesa
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.

Sede � Quinta do Escurinho, Évora.

Os objectivos e as condições de admissão e exclusão dos Associa-
dos, constam no extracto publicado no Diário da República, n.º 224,
3.ª série, de 27 de Setembro de 2000.

8 de Junho de 2003. � Pela Subdirectora-Geral, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000109536

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso
Por despacho de 30 de Maio de 2003, do sub director-geral de trans-

portes terrestres exarado nos termos da competência atribuída por
delegação de poderes.

Outorgada por 10 anos a concessão da carreira regular de serviço
público a seguir indicada � Casal do Bispo-Odivelas (p/Arroja).
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Requerida por Rodoviária de Lisboa, S. A. com sede na Avenida do
Brasil, 45, 1.º,1700 Lisboa.

16 de Junho de 2003. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, (Assinatura ilegível.) 3000108299

Delegação de Transportes do Norte

Aviso n.º 2210/SEP

Por despacho de 26 de Maio de 2003, do subdirector-geral de trans-
portes terrestres, exarado a abrigo do Despacho n.º 18570/2002 (2.ª
série), de 23 de Julho de 2002 publicado no Diário da República
n.º 193, (2.ª série), de 22 de Agosto de 2002, foi autorizada a reclas-
sificação para urbana da carreira abaixo indicada explorada pela em-
presa Resende � Actividades Turísticas, S. A., com sede na Rua Con-
de São Salvador ,492 Matosinhos.

Porto-Praia de Angeiras, Conc. 2558.

9 de Junho de 2003. � O Chefe de Divisão, Odete Ferreira.
3000107641

Aviso n.º 2236/SEP

Por despacho de 27 de Maio de 2003, do subdirector-geral de trans-
portes terrestres, exarado a abrigo do Despacho n.º 18570/2002 (2.ª
série), de 23 de Julho de 2002 publicado no Diário da República
n.º 193, (2.ª série), de 22 de Agosto de 2002, foi autorizada a reclas-
sificação para urbana da carreira abaixo indicada explorada pela em-
presa Resende � Actividades Turísticas, S. A., com sede na Rua Con-
de São Salvador ,492 Matosinhos.

Gueifães(Azenha Nova)-Lavra, Conc. 7205.

13 de Junho de 2003. � A Chefe de Divisão, Odete Ferreira.
3000108034

Aviso n.º 2237/SEP

Por despacho de 27.05.2003, do subdirector-geral de transportes
terrestres, exarado a abrigo do Despacho n.º 18570/2002 (2.ª série),
de 23 de Julho de 2002 publicado no Diário da República n.º 193,
(2.ª série), de 22 de Agosto de 2002, foi autorizada a reclassificação
para urbana da carreira abaixo indicada explorada pela empresa Re-
sende � Actividades Turísticas, S. A., com sede na Rua Conde São
Salvador, 492 Matosinhos.

Porto (Bairro de Francos)-Santa Maria de Vilar (igreja), Conc. 5879.

13 de Junho de 2003. � A Chefe de Divisão, Odete Ferreira.
3000108035

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALMEIRIM

Anúncio

Processo n.º 15-F/2002.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do Código dos Processos

Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).
Autor � Ministério Público.
Réu � Credores da massa falida da Eurosinc � Sociedade de Constru-

ção, L.da

Dr.ª Sónia Cachide, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de Almei-
rim:

Faz saber que nos presentes autos supra identificados, que correm
por apenso aos autos de declaração de falência, por este juízo e tribu-
nal, em que é requerente Ministério Público, e requerida credores da
massa falida da Eurosinc, domicílio: Zona Industrial, lote 118, 2080
Almeirim, correm éditos de 10 dias, contados da segunda e última
publicação do anúncio, citando os credores da massa, falida da reque-
rente, para no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem,
querendo a presente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1 e 207.º do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência e 783.º do Código de Processo Civil), em que o autor pretende
que seja verificado o seu crédito no montante de € 244 819,85, cujo

duplicado se encontra neste tribunal à disposição de quem o queira
consultar dentro das horas normais de expediente.

27 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Sónia Cachide. � A
Oficial de Justiça, M. Eugénia Agostinho. 3000105515

TRIBUNAL DA COMARCA DE ANADIA

Anúncio

Processo n.º 1038/03.1TBAND.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Alves Barbosa Automóveis, L.da

Dr.ª Ana Vicente, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal de Anadia:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Alves Barbosa
Automóveis, L.da, identificação fiscal n.º 500018693, domicílio: Es-
trada Nacional, 1/IC 2 Km 217, Malaposta, 3780-29 Anadia, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou 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
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 6 de Junho de 2003.

12 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Vicente. � A
Oficial de Justiça, Guida Ferrinho. 3000108109

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 368/03.7TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Pme Capital � Soc. Portuguesa Capital Risco, S. A. e

outra.
Requerido � Jaime Joaquim Fernandes Marques.

Dr.ª Ana Cristina Clemente, juíza de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Jaime Joaquim
Fernandes Marques, domicílio: Avenida D. João IV, bloco 13, 7.º,
direito, Guimarães, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10
dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio
no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 20 de Junho de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Clemen-
te. � O Oficial de Justiça, Miguel Jorge Salgado. 3000109280

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio

Processo n.º 430/03.6TBLRA.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Cdt, Centro de Desenho Técnico, L.da, e outro(s).
Credor � Supertrat � Trat. Superfícies, L.da, e outro(s).

São notificados os credores de requerente: Cdt, Centro de Desenho
Técnico, L.da, identificação fiscal n.º 502570350, domicílio: Estrada
dos Pinheiros, Cci 402, Beco do Brejo, Marrazes, 2400-444 Leiria,
que por decisão proferida nos presentes autos, foi designado o dia 4
de Novembro de 2003 pelas 14 horas para a realização da assembleia
de credores no edifício deste tribunal, como preceitua o disposto no
artigo 28.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).
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Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no ar-
tigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
14 de Janeiro de 2003, e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de
expediente.

2 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Anabela Silva. � A
Oficial de Justiça, Isabel Miguel. 1000229338

TRIBUNAL DA COMARCA DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio

Processo n.º 975/03.8TBMCN.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Socomarco.
Credor � Doka Portugal Cofragens, L.da, e outro(s).

São citados os credores para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 20 de Junho de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Marques Silva. � O Oficial de Justiça, Manuel Carvalho Novais.

3000108617

TRIBUNAL DA COMARCA DE MELGAÇO

Anúncio

Processo n.º 144/03.7TBMLG.
Falência (requerida).
Requerente � Gasminho � Distribuidora de Gás, L.da

Requerido � Manuel Albertino Domingues.

Dr.ª Maria José S. F. C. M. Sousa, juíza de direito da Secção Única do
Tribunal de Melgaço:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Manuel Albertino
Domingues, estado civil: desconhecido, domicílio: Lugar de Baixo,
Cubalhão, 4960 Melgaço, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência) e ainda, para dentro do prazo
acima indicado, deverão os credores pronunciar-se sobre o liquidatá-
rio judicial indicado pelo requerente, Dr.ª Cristina Filipe Nogueira,
com escritório na Rua de Dr. Justino Cruz, 110, sala 10, Braga.

A petição deu entrada na secretaria em 11 de Junho de 2003.

24 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José S. F. C.
M. Sousa. � O Oficial de Justiça, Victor Roquinho. 1000229224

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio

Processo n.º 659/03.7TBPFR.
Processo especial recuperação empresa (requerida).
Requerente � Ultima Hora � Emp. de Confecções, L.da

São notificados os credores de requerida: Ultima Hora � Emp. de
Confecções, L.da, identificação fiscal n.º 500029142, domicílio: Rua
de Santa Luzia, Carvalhosa, 4590-057 Paços de Ferreira, que por

despacho/decisão, foi designado o dia 15 de Outubro de 2003 pelas 14
horas para a realização da assembleia de credores no edifício deste
tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no ar-
tigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
24 de Março de 2003, e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais de
expediente.

23 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Hugo Silva P. A. Mei-
reles. � A Oficial de Justiça, Diana Paulino. 3000109346

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

Anúncio
Processo n.º 392/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Mário José das Neves Pereira.
Requerido � José Maria da Silva Pacheco.

Dr. Francisco Costeira da Rocha, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do
Tribunal de Paredes:

Faz saber que por sentença de 20 de Fevereiro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido: José Maria
da Silva Pacheco, identificação fiscal n.º 105894400, domicílio: Rua
de Santo António, 48, Grandra, 4580 Paredes, 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
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Edgar Nuno Bernardo, ende-
reço: Edifício Eça de Queirós, Rua de Trás, 157, O, 7.º Ad, Candal,
4400 Vila Nova de Gaia.

4 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Francisco Costeira da
Rocha. � A Oficial de Justiça, Maria Albertina Moreira Dias.

1000229346

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 5223/03.8TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto Gestão Financeira Segurança Social.
Requerida � FSA � Fábrica de Calçado do Outeiro, S. A.

Dr.ª Isabel Maria Rebelo Antunes Ferreira, juíza de direito do 2.º Juízo
Cível do Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores da requerida: FSA � Fábrica
de Calçado do Outeiro, S. A., estado civil: desconhecido, domicílio:
Zona Industrial, 3700 Arrifana, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferen-
te da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 16 de Junho de 2003.

18 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria Fer-
reira. � A Oficial de Justiça, Graça Gomes Pinho. 3000108029
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4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 5049/03.9TBVFR.
Falência (requerida).
Requerente � Maria Fernanda Fernandes Santos, e outro(s).
Requerida � António Leite Bento, L.da

Dr.ª Branca Macedo Varela, juíza de direito do 4.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira:

Faz saber que são citados os credores da requerida: António Leite
Bento, L.da, domicílio: Vila Boa, 4520-198 Santa Maria da Feira, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou 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
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 6 de Junho de 2003.

23 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Branca Macedo Vare-
la. � A Oficial de Justiça, Rosa Teixeira. 3000108619

TRIBUNAL DA COMARCA DE TONDELA

Anúncio

Processo n.º 371/03.7TBTND.
Falência (requerida).
Requerente � Sardinha & Leite, S. A.
Requeridos � José Pais de Sousa & Sucessores, L.da, e outro(s).

Dr.ª Alexandra Guiné, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal de
Tondela:

Faz saber que por sentença de 3 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: José Pais de Sousa
& Sucessores, L.da, com sede em Rãs, Caramulo, Guadão, 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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial a Dr.ª Paula Carvalho, com escri-
tório na Rua de Júlio Maia, 3, 2.º, apartado 136, 3780-907 Anadia.

7 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Alexandre Guiné. � A
Oficial de Justiça, Dora João. 3000109282

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 1135/03.3TJVNF.
Falência (apresentação).
Requerente � Rivela Texteis, L.da

Efectivo com. credores � Instituto de Gestão Financeira da Seg. So-
cial e outro(s).

Dr.ª Eva Dulcínea Rebelo Almeida, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 23 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerente: Rivela Texteis,
L.da, domicílio: Avenida 25 de Abril, 21, 4770-286 Lagoa, Vila Nova
de Famalicão, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Américo Fernandes de Almeida
Torrinha, endereço: Rua da Cividade, 286, 4770-247 Joane.

24 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Eva Dulcinea Rebelo
Almeida. � A Oficial de Justiça, Ermelinda Carvalho. 1000229362

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

Anúncio

Processo n.º 2607/03.5TJVNF.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � João Cardoso & C.a, L.da

São citados os credores para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da segunda e últi-
ma publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 11 de Junho de 2003.

9 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Alcides Rodrigues. � O
Oficial de Justiça, Avelino Santos. 3000109561

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 2608/03.3TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Passos & Pinto, L.da

Dr.ª Silvia 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 da requerida: Passos & Pinto,
L.da, identificação fiscal n.º 503646709, domicílio: Rua de Ernesto
Carvalho, Ed. Roma, loja 4, Vila Nova de Famalicão, 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 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 Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 12 de Junho de 2003.

17 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Silvia Manuela Silva
Barbosa. � O Oficial de Justiça, Serafim Moreira. 3000108032

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL DO
TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 1343/03.7TJVNF.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Coltextla � Colagens e Acabamentos Texteis, L.da

Dr. Manuel Alexandre Gonçalves Ferreira, juiz de direito do 4.º Juízo
Cível do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que por sentença de 16 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Coltextla �
Colagens e Acabamentos Texteis, L.da, identificação fiscal
n.º 503989622, com sede no Lugar de Portela, Delães, 4760 Vila Nova
de Famalicão, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Américo Fernandes de Almeida
Torrinha, endereço: Rua da Cividade, 286, 4770-247 Joane.

17 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Alexandre
Gonçalves Ferreira. � A Oficial de Justiça, Florzinda Oliveira.

1000229342
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1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 592/03.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Inforbolsa � Soc. Informação Financeira, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida: Inforbolsa �
Soc. Informação Financeira, L.da, estado civil: desconhecido, domicí-
lio: Praça Duque de Saldanha, 20, 4.º, direito, Lisboa, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, 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 Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 3 de Junho de 2003.

9 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G. Va-
randas. � O Oficial de Justiça, José Manuel Seixas. 3000107667

Anúncio

Processo n.º 51/03.3TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Criterium Sistemas Informáticos, L.da, e outro(s).
Requerida � Unreal � Com. de Produtos Informáticos, L.da

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

Faz saber que por sentença de 4 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Unreal � Com.
de Produtos Informáticos, L.da, sede: Avenida da Liberdade, 1, Cen-
tro Comercial Palladium, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados da publicação do competente anúncio no Diário da República,
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

7 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G. Varan-
das. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira. 3000109484

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 343/03.1TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Rui Miguel Martins Borges.
Requerida � Transportes Sougo, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida: Transportes
Sougo, L.da, domicílio: Quinta da Dona Cândida, lote 3, 3.º, direito,
Vialonga, 2625 Vialonga, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 1 de Abril de 2003.

10 de Abril de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000105013

Anúncio

Processo n.º 567/03.1TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Manauma � Invest. Gestão de Empreendimentos, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida: Manauma �
Invest. Gestão de Empreendimentos, L.da, identificação fiscal
n.º 501414053, domicílio: Rua de Passos Manuel, 36, 2.º, D, Lisboa,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da 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
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 29 de Maio de 2003.

4 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000106029

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 236/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Carlos da Silva Rosalino e mulher Maria Espada Perei-

ra da Silva Rosalino.

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 10 de Dezembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: Carlos da
Silva Rosalino e mulher Maria Espada Pereira da Silva Rosalino, com
domicílio: Rua de Torcato José Clavine, 15, 10.º, Pragal, Almada,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

11 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000109547

Anúncio
Processo n.º 402/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � Marques & Palmeira, L.da

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 17 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Marques &
Palmeira, L.da, domicílio: Avenida dos Combatentes da Grande Guer-
ra, 24, Algés, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência.

23 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000109569

Anúncio
Processo n.º 262/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Euro Dois, Artes Gráficas, L.da

Requerida � Milénio Aberto � Publicidade e Marketing Compor-
tamental, L.da

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 3 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Milénio Aber-
to � Publicidade e Marketing Comportamental, L.da, identificação fis-
cal n.º 500064261, domicílio: Avenida das Descobertas, 59, piso 4,
Galerias Alto da Barra, Oeiras, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
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dos da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

4 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000109570

Anúncio

Processo n.º 619/03.8TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Troidis � Sociedade Imobiliária, Participações e Ser-

viços, S. A.
Requerido � Rui de Oliveira Baião.

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

Faz saber que são citados os credores do requerido: Rui de Oliveira
Baião, domicílio: Rua de Elias Garcia, 196, 1.º, direito, Cacém, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo ofe-
recer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e
3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 12 de Junho de 2003.

7 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000109386

Anúncio
Processo n.º 370/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Top Tours � Viagens e Turismo, S. A.
Requerida � Colombo � Agência de Viagens e Turismo, L.da

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 7 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Colombo �
Agência de Viagens e Turismo, L.da, domicílio: Calçada da Graça, 9-
-C, Graça, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publica-
ção do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência.

7 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000109586

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

Anúncio
Processo n.º 257/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Exprim � Exec. Projectos de Interiores, L.da

Requerida � Maria Fernanda Gomes F. M. Lima.

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 25 de Novembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Maria Fer-
nanda Gomes F. M. Lima, estado civil: desconhecido, domicílio:
Avenida Dr. Salgado Zenha, 53, rés-do-chão, esquerdo, Matosinhos,
4460 Senhora da Hora, 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 Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Por despacho de 19 de Maio de 2003, foi nomeado liquidatário
judicial Dr. Edgar Nuno Bernardo, endereço: Edifício Eça de Queirós,
Rua de Trás, 157, O, 7.º, Ad. Candal, 4400 Vila Nova de Gaia.

5 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 1000229353

Anúncio
Processo n.º 132/2002.
Falência (requerida).
Requerente � José de Jesus.
Requeridos � Joaquim Jesus Pereira e outro(s).

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 17 de Junho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requeridos: Joaquim Jesus
Pereira e mulher Maria Isabel Marques Lima Pereira, residentes na
Travessa Quinta Esteves, 65, Valadares, 4405 Vila Nova de Gaia, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio 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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Edgar Nuno Bernardo, ende-
reço: Edifício Eça de Queirós, Rua de Trás, 157, O 7.º, Ad. Candal,
4400 Vila Nova de Gaia.

18 de Junho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 1000229348

Anúncio
Processo n.º 158/2002.
Falência (requerida).
Requerente � J. Guimarães & C.ª, Com. de Tecidos Confecções.
Requerida � Eduardo Lima & Lima, L.da

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 2 de Julho de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Eduardo Lima
& Lima, L.da, identificação fiscal n.º 503323306, com sede na Rua
da Formosa, 176, 4050 Porto, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Fernando Ferreira Bap-
tista Pereira, endereço: Rua de Bela de Parada, 82, 4425-033 Porto.

4 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 1000109202

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

Anúncio

Processo n.º 255/03.9TYLSB.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Guedes Encarnação, L.da

Credor � Team Equmeios � Publicidade de Est. Mercado e outro(s).

São citados os credores de: Guedes Encarnação, L.da, com sede na
Rua de D. Manuel II, 136, rés-do-chão, T, Porto, 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 Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 21 de Abril de 2003.

28 de Maio de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000109205

Anúncio
Processo n.º 278/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Sonoquartzo � Representações, L.da

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

Faz saber que por sentença de 20 de Março de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerente: Sonoquartzo �
Representações, L.da, identificação fiscal n.º 501581626, com sede
na Rua de Coutinho de Azevedo, 108, 4000-187 Porto, tendo sido
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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 Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Fernando Ferreira
Baptista Pereira, com endereço: Rua da Bela de Parada, 82, Águas
Santas, 4470-220 Maia.

18 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000109201

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Aviso

Para os devidos efeitos e no uso da competência que me confere a
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, torna-se público que o aviso de abertura para um lugar de
chefe de Divisão Financeira, publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 118, de 22 de Maio de 2003, ficou sem efeito, em virtude
do candidato não reunir os requisitos pedidos no mesmo, por despa-
cho proferido em 2 de Julho de 2003.

2 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Eloi Morais
Correia. 3000109330

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-
curso interno de acesso limitado, foi nomeada a candidata Graciete de
Fátima Marques Necho, para a categoria de tesoureiro especialista.

A nomeada deverá tomar posse no prazo legal a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.

O referido processo, não está sujeito a visto do Tribunal de Contas
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, João Agostinho
Pinto Pereira. 1000229355

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
hoje, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso, com vista ao provimento de uma vaga
de assistente de acção educativa de 2.ª classe e  nos seguintes termos:

1 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho; 238/99, de 25
de Junho; 427/89, de 7 de Dezembro; 409/91, de 17 de Outubro;
Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de 30
de Dezembro; 353-A/89, de 16 de Outubro, e 515/99, de 24 de No-
vembro.

2 � Prazo de validade � este concurso visa o provimento da vaga
para a categoria referida e para as que vierem a verificar-se no prazo
máximo de um ano, a contar da respectiva lista de classificação final.

3 � Remuneração base � a remuneração mensal para a categoria
é a correspondente ao escalão 1, índice 195, constante dos anexos ao
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complemen-
tar.

4 � Local de trabalho � área do município de Alpiarça.
5 � Funções a desempenhar � conteúdo funcional de acordo com

o anexo à Portaria n.º 63/2001, de 30 de Janeiro.
6 � Requisitos especiais de admissão � de entre indivíduos habili-

tados com o ensino secundário ou habilitação equiparada.

7 � Requisitos gerais de admissão a concurso � os exigidos cons-
tantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
constituídos por prova escrita de conhecimentos, com carácter eli-
minatório (para os candidatos que tenham uma classificação inferior
a 9,5 valores) e entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova escrita de conhecimentos, com a duração máxima
de duas horas, classificada de 0 a 20 valores e a incidir sobre a se-
guinte legislação:

a) Regime das férias, faltas e licenças (Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio);

b) Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Adminis-
tração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

c) Quadro de competências e Regime jurídico de funcionamento
dos órgãos do município e das freguesias (Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro);

d) Carta ética;
e) Conteúdo funcional.

8.2 � A entrevista profissional de selecção (EPS), classificada de
0 a 20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, onde serão apreciados os seguintes factores:

a) Capacidade de resolução de problemas, sendo ponderada a
celeridade e qualidade da resposta dos candidatos;

b) Enquadramento e desenvolvimento funcional (conhecimen-
to da função e seu enquadramento na organização);

c) Modo como perspectiva a sua integração, colaboração e
desenvolvimento da actividade futura/sugestão;

d) Qualificação e perfil � comportamento em entrevista (ca-
pacidade de afirmação e argumentação, sentido de responsa-
bilidade, motivação e maturidade).

9 � A classificação final dos concorrentes e ordenamento dos
candidatos, resulta da aplicação dos métodos de selecção, será expres-
sa na escala de 0 a 20 valores e resultará da seguinte média aritmética:

(PEC + EPS)
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Consideram-se não aprovados os candidatos que tenham uma
classificação inferior a 9,5 valores.

Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis de
avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente concurso,
bem como os sistemas de classificação final e fórmulas classificativas,
constam das actas de reunião do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Alpiarça ao cuidado da Secção de Re-
cursos Humanos, podendo ser remetida pelo correio, com aviso de
recepção, para o apartado 25, 2094-909 Alpiarça ou entregue pesso-
almente na referida secção sito na morada indicada no n.º 13.

11.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obrigato-
riamente:

a) Identificação completa � nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e datas de emissão
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
morada, código postal e telefone, se o houver;
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b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
c) Identificação do concurso, mediante identificação do Diário

da República onde se encontra publicitado o aviso da aber-
tura, e respectiva categoria a que concorre;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidades na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar que possam ser relevantes para a apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência le-
gal. Estes documentos só serão tidos em consideração se
devidamente comprovados.

11.2 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da instituição de ensino e respectiva classificação
final de curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número fiscal de contribuinte.

11.3 � É dispensada neste fase a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso,
a que se referem as alíneas a), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 6, desde que os
candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada uma daquelas condições.

11.4 � O disposto no número anterior não impede que seja exi-
gida aos candidatos em caso de dúvida sobre a situação que descreve-
rem, a apresentação de elementos comprovativos das suas declara-
ções.

11.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � Constituição do júri:

Presidente � Dr.ª Vanda Cristina Lopes Nunes, vereadora.
Vogais efectivos � engenheiro José Carlos Viegas Ferreirinha,

vereador, e Manuela Maria Ferreira Neves, chefe de Divisão
Municipal Administrativa e Financeira, em regime de substi-
tuição.

Vogais suplentes � António José Sanfona Coelho, vereador, e
Maria Rosa Clemente Ferrão, chefe de secção.

13 � A lista das candidaturas admitidas, bem como a lista de clas-
sificação final contendo a respectiva graduação serão afixados no
placard da Secção de Recursos Humanos, sita no edifício dos Paços
do Município, rés-do-chão, Rua de José Relvas, 374, 2090-116 Alpiarça.

1 de Julho de 2003. � A Vereadora do Pelouro, Vanda Cristina
Lopes Nunes. 1000229354

Aviso

Dr.ª Vanda Cristina Lopes Nunes, vereadora da Câmara Municipal de
Alpiarça:

Torna público que no uso das competências que lhe foram delega-
das em matéria de gestão de recursos humanos, reclassificou profissi-
onalmente, por despacho de 4 de Julho de 2003, ao abrigo do ar-
tigo 2.º, alínea e) do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
conjugado com os artigos 6.º, 7.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, as auxiliares administrativas Luísa Maria Silva Gon-
çalves Lúcio Mendes e Maria Madalena Antunes Albino Barcelos,
posicionadas no escalão 1, índice 125, nos lugares de assistente admi-
nistrativo, escalão 1, índice 195, vagos no quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

4 de Julho de 2003. � A Vereadora do Pelouro, Vanda Cristina
Lopes Nunes. 1000229344

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso

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 à licença de loteamento, titu-
lada pelo alvará n.º 3/99, requerido por Maria do Rosário Ribeiro
Carvalho Teixeira da Silva, identificação fiscal n.º 134318102, resi-
dente na Rua Nova, 5, 1.º, direito, da freguesia de Amarante (S. Gon-
çalo), deste concelho, relativo ao lote n.º 24 do referido alvará de

loteamento, sito no lugar de Fermil ou Igreja, da freguesia de Vila
Garcia, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 330 e descrito na
Conservatória do Registo Predial pelo n.º 00548/000525, pelo perío-
do de 15 dias, que se inicia oito dias após a publicação do presente
aviso no Diário da República, 3.ª série.

Finalidade do pedido � aumento da área implantação, prevista para
o referido lote n.º 24, passando de 140 m2 para 1620 m2.

O processo administrativo respectivo, com o n.º 43/03 (Altlote),
pode ser consultado, todos os dias úteis, dentro das horas normais de
expediente, na Repartição Administrativa do Departamento de Urba-
nismo desta 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 completa, o endereço dos seus autores e
a qualidade em que as apresentam, as quais deverão ser entregues ou
remetidas por correio, sob registo, na Câmara Municipal.

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Armindo José da
Cunha Abreu. 3000109328

Aviso

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 licenciamento de operação de lotea-
mento, requerido por Parques do EDT � Sociedade de Promoção de
Parques Empresariais de Entre Douro e Tâmega, S. A., identificação
de pessoa colectiva n.º 503581798, com sede no lugar de Ramos,
freguesia de Telões, deste concelho, que incide sobre parte do prédio
rústico, sito no lugar de Castanheira, da referida freguesia de Telões,
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 118 e descrito na Conser-
vatória do Registo predial sob o n.º 01509/150193, pelo período de
15 dias, que se inicia oito dias após a publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série.

Dados da operação de loteamento � 19 418,69 m2 à constituição
de 19 lotes de terreno; 1853,15 m2 para alargamento da faixa de
rodagem; 462,47 m2 destinados a estacionamento; 1331,87 m2 para
passeios e 492,74 m2 para espaço verde público de utilização colec-
tiva e 4140,23 m2 para integração no domínio público municipal.

O processo administrativo respectivo, com o n.º 625/02 (Lotop),
pode ser consultado, todos os dias úteis, dentro das horas normais de
expediente, na Repartição Administrativa do Departamento de Urba-
nismo desta 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 completa, o endereço dos seus autores e
a qualidade em que as apresentam, as quais deverão ser entregues ou
remetidas por correio, sob registo, na Câmara Municipal.

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Armindo José da
Cunha Abreu. 3000109388

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS

Aviso

Operação de loteamento com obras de urbanização, pro-
movida por I. J. Sociedade de Empreendimentos Imobi-
liários, L.da, em Igrejinha.

Discussão pública

Jerónimo José Correia dos Loios, presidente da Câmara Municipal de
Arraiolos:

Faz saber que, por força do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e nos termos
do n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
a Câmara Municipal de Arraiolos deliberou, em sua reunião ordinária
de 11 de Junho de 2003, abrir um período de discussão pública relati-
va à operação de loteamento com obras de urbanização, promovida
por I. J. Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, L.da, sita na
Rua dos Palheiros e Beco das Batalhas, Igrejinha, freguesia de Igreji-
nha.

A discussão pública decorrerá por um período de 15 dias úteis con-
tados a partir do 8.º dia útil seguinte à data de publicação deste aviso
no Diário da República, durante o qual os interessados poderão apre-
sentar reclamações, observações ou sugestões.
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Durante aquele período os interessados poderão consultar na Divi-
são de Administração Urbanística e Serviços Urbanos da Câmara
Municipal de Arraiolos, no horário normal de expediente, o projecto
do referido loteamento. Os interessados deverão apresentar as suas
observações em ofício devidamente identificado, dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Arraiolos.

Data de envio do aviso para publicação em Diário da República �
13 de Junho de 2002.

12 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Jerónimo José
Correia dos Loios. 1000229370

Aviso

Operação de loteamento com obras de urbanização, pro-
movida por Imoirmãos Construção Civil, L.da, em Igreji-
nha.

Discussão pública

Jerónimo José Correia dos Loios, presidente da Câmara Municipal de
Arraiolos:

Faz saber que, por força do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e nos termos
do n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
a Câmara Municipal de Arraiolos deliberou, em sua reunião ordinária
de 11 de Junho de 2003, abrir um período de discussão pública relati-
va à operação de loteamento com obras de urbanização, promovida
por Imoirmãos Construção Civil, L.da, sita entre a Rua das Escolas e
Rua da Fonte (prédios rústicos inscritos sob os artigos 79.º, 82.º e 83.º
da secção E), freguesia de Igrejinha.

A discussão pública decorrerá por um período de 15 dias úteis con-
tados a partir do 8.º dia útil seguinte à data de publicação deste aviso
no Diário da República, durante o qual os interessados poderão apre-
sentar reclamações, observações ou sugestões.

Durante aquele período os interessados poderão consultar na Divi-
são de Administração Urbanística e Serviços Urbanos da Câmara
Municipal de Arraiolos, no horário normal de expediente, o projecto
do referido loteamento. Os interessados deverão apresentar as suas
observações em ofício devidamente identificado, dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Arraiolos.

Data de envio do aviso para publicação em Diário da República �
13 de Junho de 2002.

12 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Jerónimo José
Correia dos Loios. 1000229371

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 29/03

Nos termos e para os efeitos do artigo 10.º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, aplicável à administração local com as adaptações constan-
tes do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, torna-se público
que, na sequência de despachos do presidente da Câmara datados de
17 de Janeiro, 6 de Março, 17 de Abril e 7 de Maio de 2003, encon-
tram-se abertos concursos internos gerais para provimento dos se-
guintes cargos dirigentes (M/F) do quadro desta autarquia, para exer-
cerem funções na área do município de Braga:

Concurso A � chefe da Divisão de Ambiente e Espaços Verdes;
Concurso B � chefe da Divisão Financeira;
Concurso C � chefe da Divisão de Fiscalização e Licenciamen-

tos Diversos;
Concurso D � chefe da Divisão de Operações Urbanísticas;
Concurso E � chefe da Divisão de Património e Aprovisiona-

mento;
Concurso F � chefe da Divisão de Sistemas de Informação;
Concurso G � chefe da Divisão de Trânsito.

1 � Prazo de validade � preenchimento dos lugares a concurso.
2 � Requisitos legais de admissão ao concurso:
2.1 � Encontrar-se na situação prevista no n.º 1 do artigo 4.º da

Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, ou seja, reunir cumulativamente os
seguintes requisitos:

Licenciaturas nas áreas de:

Concurso A � licenciatura em Engenharia Agrícola ou
Agronomia; concursos B e E � licenciatura em Direito,
Administração Pública, Economia e Gestão; concurso C �

licenciatura em Direito; concurso D � licenciatura em
Arquitectura; concurso F � licenciatura do ramos de in-
formática e concurso G � licenciatura em Engenharia
Civil.

Integração em carreiras do grupo de pessoal técnico superior;
Quatro anos de experiência profissional em cargos do grupo de

pessoal técnico superior.

2.2 � Encontrar-se na situação prevista no artigo 6.º, n.os 2, 6 e 7
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, ou que estejam abran-
gidos pelo disposto no n.º 3 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, e ainda nos n.os 2 e 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

3 � Composição dos júris � de acordo com o sorteio realizado pela
Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos para
Cargos Dirigentes realizados no dia 27 de Maio de 2003, a que se
refere a acta n.º 167/03, a constituição dos júris dos concursos é a
seguinte:

Chefe da Divisão de Ambiente e Espaços Verdes:

Presidente � Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim, vice-
-presidente.

Vogais efectivos � Alberto da Costa Fernandes, director
municipal, e Ilda de Fátima Gomes Esteves Carneiro,
vereadora.

Vogais suplentes � Vítor Manuel Amaral Sousa, vereador,
e Manuel Afonso Pereira Basto, director municipal.

Chefe da Divisão Financeira:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Ilda de Fátima Gomes Esteves Carnei-

ro, vereadora, e Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes
Guimarães, director municipal.

Vogais suplentes � Manuel Afonso Pereira Basto, director
municipal, e João Manuel Correia Lima, director de de-
partamento.

Chefe da Divisão de Fiscalização e Licenciamentos Diversos:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � João António de Matos Nogueira, ve-

reador, e Manuel Afonso Pereira Basto, director munici-
pal.

Vogais suplentes � Luciano da Costa Carvalho Dias, e
Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, directo-
res municipais.

Chefe da Divisão de Operações Urbanísticas:

Presidente � Nuno Álvaro Freitas Barbosa Alpoim, vice-
-presidente.

Vogais efectivos � Manuel Afonso Pereira Basto, director
municipal, e João Manuel Correia Lima, director de de-
partamento.

Vogais suplentes � Alberto da Costa Fernandes, e Miguel
Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, directores muni-
cipais.

Chefe da Divisão de Património e Aprovisionamento:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � João António de Matos Nogueira, ve-

reador, e Alberto da Costa Fernandes, director munici-
pal.

Vogais suplentes � Victor Manuel Amaral Sousa, vereador,
e Luciano da Costa Carvalho Dias, director municipal.

Chefe da Divisão de Sistemas de Informação:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Vítor Manuel Amaral Sousa, vereador,

e Manuel Afonso Pereira Basto, director municipal.
Vogais suplentes � Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes

Guimarães, director municipal, e João Manuel Correia
Lima, director de departamento.

Chefe da Divisão de Trânsito:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes

Guimarães, director municipal, e Ilda de Fátima Gomes
Esteves Carneiro, vereadora.
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Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, ve-
reador, e Luciano da Costa Carvalho Dias, director mu-
nicipal.

4 � Remuneração base � correspondente a € 2362,96, acrescida
de despesas de representação de € 181,43, e de subsídio de refeição.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no mapa I a que se refere o
n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, no
âmbito das atribuições das respectivas divisões, constantes do Regula-
mento de Organização dos Serviços Municipais, publicado no Apên-
dice n.º 155 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 282, de 6 de De-
zembro de 2002.

6 � Legislação aplicável � Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicá-
vel à administração local por força do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24
de Novembro; Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, bem como Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro.

7 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção. Os critérios de apreciação e ponderação bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam da acta n.º 1 da reunião do júri de cada con-
curso, sendo facultada aos candidatos sempre que solicitada.

7.1 � Na avaliação curricular serão avaliadas as aptidões profis-
sionais dos candidatos para o exercício do cargo dirigente através da
ponderação dos seguintes factores:

7.1.1 � Experiência profissional geral e específica � será ponde-
rado o desempenho efectivo de função na área da actividade para que
o concurso se encontra aberto, avaliado, designadamente, pela sua
natureza e duração e experiência profissional específica.

7.1.2 � Formação profissional � serão ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional posta a concurso.

7.1.3 � Habilitação académica de base � será ponderado o grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

7.2 � A entrevista profissional de selecção será conduzida de modo
a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemá-
tica, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exer-
cício do cargo.

8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra e entregues directamente no Departamento de Recursos Humanos,
sito no edifício municipal do Pópulo, ou remetido pelo correio com
aviso de recepção, para Câmara Municipal de Braga (Departamento
de Recursos Humanos), Edifício do Pópulo, 4704-514 Braga, no pra-
zo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste
aviso, donde constem os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número fiscal de
contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias, nomeadamente com especificação do
grau académico e área de formação;

c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República onde se encontra publicado o
aviso;

d) Indicação da categoria profissional que detém, serviço a que
pertence a natureza do vínculo;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão a
concurso;

f) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
apresentar por considerar relevantes para a apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência legal.

8.1 � Nos termos do n.º 2, artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, são liminarmente excluídos do concurso os candidatos que não
entreguem ou não façam constar do seu requerimento a declaração de
que possuem os requisitos legais de admissão a concurso.

8.2 � Os requerimentos são obrigatoriamente acompanhados da
seguinte documentação:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, donde cons-
te, nomeadamente, as funções que exerce e as que desempe-
nhou anteriormente e correspondentes períodos, bem como
a formação profissional, com indicação da duração das ac-
ções frequentadas;

b) Certificado de habilitações literárias ou sua fotocópia;
c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida

pelo serviço ao qual o candidato pertence, da qual conste
inequivocamente, a existência de vínculo à função pública e

o tempo de serviço prestado na categoria, na carreira e na
função pública, bem como o conteúdo funcional, com a es-
pecificação das tarefas e responsabilidades inerentes ao pos-
to de trabalho que ocupa.

8.3 � As habilitações profissionais devem ser comprovadas por
documento autêntico ou sua fotocópia, emitido pelas entidades pro-
motoras das acções de formação ou habilitações profissionais em causa.

8.4 � Os candidatos pertencentes ao quadro deste município fi-
cam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b) e c) do n.º 8.2, desde que estes já constem dos respectivos
processos individuais e declarem sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente à situação a que alude
cada uma das alíneas.

8.5 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8.6 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos

no presente aviso serão excluídas.
9 � As listas de candidatos admitidos serão afixadas, para consul-

ta, nos locais de estilo desta Câmara, conforme as situações previstas
no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � A publicação da lista de classificação final será feita nos ter-
mos do artigo 15.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000109270

Aviso DRH n.º 30/03

Para efeitos do disposto no 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, faz-se público que, na sequência de despa-
cho do presidente da Câmara datado de 15 de Abril de 2003, encontra-
-se aberto concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
(masculino ou feminino), na categoria de técnico profissional de 2.ª
classe da carreira de turismo, para exercer funções na área do muni-
cípio de Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento do lugar a concurso.
2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do n.º 2, artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, a saber:

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, quan-

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

2.2 � Especiais � possuir como habilitações literárias curso
tecnológico adequado, curso das escolas profissionais, curso que con-
fira certificado de qualificação profissional de nível III, ou curso equi-
parado, nos termos da alínea d), n.º 1, artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Quota de emprego � dar-se-á cumprimento ao previsto no
n.º 3, artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/01, de 3 de Fevereiro, ou seja,
o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classifi-
cação, devendo para tal declarar no requerimento de admissão, sob
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e o tipo de
deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do documento
comprovativo.

4 � Remuneração e condições de trabalho:
4.1 � A remuneração corresponderá ao índice 195, da categoria

de técnico profissional de 2.ª classe da carreira de turismo, nos ter-
mos do anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

5 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o previsto no Des-
pacho n.º 7014/02, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 4
de Abril.

6 � Composição do júri:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereador.
Vogais efectivos � Jorge Manuel Sario Matos, vereador, e Filo-

mena Maria Pereira Alves, chefe de divisão.
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Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, vereador,
e João Manuel Correia Lima, director de departamento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.

7 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos específicos
e entrevista profissional de selecção.

7.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma oral, com dura-
ção de 30 minutos. Do programa da prova de conhecimentos consta:

Técnicas de atendimento turístico; utilização das novas tecnolo-
gias ao serviço da informação turística, sua organização e di-
vulgação; identificação de acções de animação turística desti-
nadas à promoção da cidade de Braga; identificação dos
recursos turísticos da cidade de Braga; conhecimentos das ins-
tituições públicas e privadas do sector turístico e cultural e res-
pectiva área de actividade; aplicação dos conhecimentos de
línguas estrangeiras na sua expressão escrita e falada.

Bibliografia:
Brochuras do Posto de Turismo, Centro de Interpretação Turís-

tico, Cultural de Braga; Roteiro arqueológico romano de Braga;
Roteiro do Barroco em Braga; Roteiro Infantil; Sites da Inter-
net: www.portugalinsite.pt www.cm-braga.pt.

7.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1 da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do júri e entregues no Departamento de
Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo, pessoalmente
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Câmara Mu-
nicipal de Braga (Departamento de Recursos Humanos), Edifício do
Pópulo, 4704-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação deste aviso.

8.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obtido
no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício municipal
do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero fiscal de contribuinte, situação militar, morada, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito.

8.3 � Documentos que deverão acompanhar o requerimento:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2.1 deste aviso, podendo
ser dispensada a sua apresentação desde que os candidatos
declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma dessas condições;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias ou pro-
fissionais, sob pena de exclusão.

8.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

9 � As listas de admissão ao concurso e de classificação final se-
rão afixadas nos locais de estilo do município.

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000109271

Aviso DRH n.º 31/03

Para efeitos do disposto no 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, faz-se público que, na sequência de despa-
cho do presidente da Câmara datado de 11 de Abril de 2003, encontra-
-se aberto concurso interno de ingresso para provimento de um lugar
(masculino ou feminino), na categoria de técnico profissional de 2.ª
classe da carreira de desenhador, para exercer funções na área do
município de Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento do lugar a concurso.

2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do n.º 2, artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, a saber:

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, quan-

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

2.1 � Especiais:
2.1.1 � Ser funcionário ou agente há mais de um ano, nos termos

previstos no n.º 1, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.1.2 � Encontrar-se na área de recrutamento definida pela

alínea d), n.º 1, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, ou seja, possuir como habilitações literá-
rias curso tecnológico adequado, curso das escolas profissionais, curso
que confira certificado de qualificação profissional de nível III, ou curso
equiparado ou estar abrangido pelo artigo 6.º-A do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, introduzido pela Lei n.º 6/92, de 29 de Abril.

3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao índice 195, da categoria

de técnico profissional de 2.ª classe da carreira de desenhador, nos
termos do anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o previsto na Porta-
ria n.º 351/87, de 29 de Abril.

5 � Composição do júri:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereador.
Vogais efectivos � Alberto da Costa Fernandes, director muni-

cipal, e Alice Maria Lima Ferreira, chefe de divisão.
Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, vereador,

e João Manuel Correia Lima, director de departamento.
Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.

6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos e entrevista
profissional de selecção.

6.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita e nature-
za teórica, com duração de duas horas. Do programa da prova de
conhecimentos consta:

Interpretação e desenho de um projecto de construção civil;
cálculo de áreas e uso de escalas gráficas; interpretação de cartas
e conhecimentos de topografia; desenho de plantas, alçados,
cortes, pormenores e perspectivas; regime de férias, faltas e
licenças e estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da
Administração Pública.

Bibliografia:

A correspondente às matérias previstas nos currículos escolares;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16/0; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 117/99, de 11 de
Agosto, 70-A/00, de 5 de Maio, e 157/01, de 11 de Maio.

6.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta n.º 1 da
reunião do júri do concurso, sendo facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do júri e entregues no Departamento de
Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo, pessoalmente
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Câmara Mu-
nicipal de Braga (Departamento de Recursos Humanos), Edifício do
Pópulo, 4704-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação deste aviso.

7.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obtido
no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício municipal
do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, número
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e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero fiscal de contribuinte, situação militar, morada, código
postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito.

7.3 � Documentos que deverão acompanhar o requerimento:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos
nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2.1 deste aviso, podendo
ser dispensada a sua apresentação desde que os candidatos
declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma dessas condições;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias ou pro-
fissionais, sob pena de exclusão.

7.4 � Os candidatos que não possuem vínculo a este município
deverão fazer prova dos requisitos especiais referidos no n.º 2.1 deste
aviso.

7.5 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

8 � As listas de admissão ao concurso e de classificação final se-
rão afixadas nos locais de estilo do município.

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000109272

Aviso DRH n.º 32/03

Para efeitos do disposto no 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, faz-se público que, na sequência de despa-
cho do presidente da Câmara de 30 de Maio de 2003, encontra-se
aberto concurso interno de acesso geral, para provimento de um lu-
gar (M/F), na categoria de operário principal, operador de estações
elevatórias, de tratamento e depuradoras, da carreira de operário al-
tamente qualificado, para exercer funções na área do município de
Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento do lugar a concurso.
2 � Composição do júri:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereador.
Vogais efectivos � João António de Matos Nogueira, vereador,

e Manuel Afonso Pereira Basto, director municipal.
Vogais suplentes � Vítor Manuel Amaral Sousa, vereador, e João

Manuel Correia Lima, director de departamento.
Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.

3 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, constam da acta n.º 1 da reunião do júri do concurso, sendo
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

4 � Formalização das candidaturas:
4.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas, pelos operário,

operadores de estações elevatórias, de tratamento e depuradoras, que
reunam os requisitos, previstos no n.º 1, artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 518/99, de 10 de Dezembro, mediante requerimento, dirigido ao
presidente do júri e entregue no Departamento de Recursos Huma-
nos, sito no edifício municipal do Pópulo, pessoalmente ou remetido
pelo correio, com aviso de recepção, para Câmara Municipal de Braga
(Departamento de Recursos Humanos), Edifício do Pópulo, 4704-514
Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publi-
cação deste aviso.

4.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obtido
no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício municipal
do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data
de nascimento, residência, telefone, número de contribuin-
te, número e data do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu);

b) Concurso a que se candidata, com indicação da data do pre-
sente aviso;

c) Indicação da actual categoria e da data da respectiva nomea-
ção;

d) Indicação das classificações de serviço legalmente exigidas.

4.3 � Os candidatos não pertencentes ao quadro deste município,
deverão fazer prova mediante declaração emitida pelo serviço de
origem, da natureza do vínculo que possuem à função pública, da
antiguidade de serviço na categoria e carreira e das classificações de
serviço, sob pena de exclusão.

4.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

5 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas nos locais de estilo deste município.

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000109273

Aviso DRH n.º 33/03

Nomeações

Nos termos do prescrito no artigo 34.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, torna-se público que o presidente da Câmara Munici-
pal de Braga, procedeu às seguintes nomeações:

Manuel António Airosa Silva Gonçalves � nomeado, provisori-
amente, para a categoria de técnico profissional de 2.ª classe
da carreira de medições e orçamentos, por despacho de 16 de
Junho de 2003, ficando posicionado no escalão 1, índice 195,
precedido que foi concurso externo de ingresso;

Manuel Machado � reclassificado nos termos do disposto na
alínea e), artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/00, de 9 de Setem-
bro, por despacho de 6 de Junho de 2003, para a categoria de
motorista de transportes colectivos, ficando posicionado no
escalão 4, índice 207. A nomeação é definitiva ao abrigo do
previsto no n.º 2 do artigo 5.º do citado Decreto-Lei n.º 218/00.

As referidas nomeações estão isentas de visto do Tribunal de Con-
tas (artigo 114.º, n.º 3 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

Os nomeados deverão assinar os termos de aceitação de nomeação
no prazo legal de 20 dias.

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 3000109274

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso n.º 30/03-VHT

Concurso externo de ingresso para admissão de um es-
tagiário da carreira técnica para provimento de um lu-
gar de técnico de 2.ª classe (área de ciências adminis-
trativas).

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 30 de Junho de 2003, se encontra aberto pelo prazo de 10
dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário da carreira técnica para provimento de um lugar de
técnico de 2.ª classe (área de ciências administrativas) do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

1 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas reunam os seguintes requisitos:

1.1 � Gerais � os previstos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

1.2 � Especiais � bacharelato em Ciências Administrativas.
2 � Vencimento e condições de trabalho � o vencimento é o

previsto para o escalão 1, índice 218, da respectiva categoria, de
acordo com o novo sistema retributivo da função pública, actualmen-
te € 676,52 e as condições de trabalho e regalias sociais são as gene-
ricamente vigentes para a administração local.

3 � Conteúdo funcional � é o previsto no Despacho n.º 38/88,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

4 � Validade do concurso � o concurso é válido somente para o
lugar indicado, caducando com o seu preenchimento.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município de Cantanhede, nomeadamente na Divisão Financeira.

6 � Constituição do júri:

Presidente � Dr.ª Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Go-
mes de Oliveira, vereadora em regime de permanência.
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Vogais efectivos � Dr. Serafim Castro Pires, director de Depar-
tamento Administrativo e Financeiro, que substituirá o presi-
dente nas suas faltas e impedimentos, e Dr.ª Delfina Gernay
Cardoso Moreira, técnica superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes � José Alberto Arêde Negrão, chefe de Divi-
são Administrativa e de Recursos Humanos, e Dr.ª Maria Isa-
bel dos Santos Cruz, técnica superior de 2.ª classe.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção constarão de
uma prova teórica de conhecimentos oral, com a duração aproxima-
da de 20 a 30 minutos, complementada com a avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção.

7.1 � A prova teórica de conhecimentos oral será classificada de
0 a 20 valores e versará os seguintes temas:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto disciplinar dos
funcionários e agentes da administração central, regional e
local);

Leis n.os 159/99, de 14 de Setembro, 169/99, de 18 de Setem-
bro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e respectivas ac-
tualizações (POCAL).

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtiverem clas-
sificação igual a pelo menos 9,5 valores.

Em caso de igualdade de classificação proceder-se-á ao desempate
nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

8 � Condições de admissão concurso � as candidaturas deverão ser
formalizadas por requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Cantanhede, podendo o mesmo, bem como toda a do-
cumentação que o deve acompanhar, ser entregue pessoalmente nes-
ta Câmara Municipal ou ser remetido pelo correio com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado no aviso do concurso
e nele deverão constar os seguintes elementos:

8.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, estado civil, morada com indicação do
código postal, situação militar, número e data do bilhete de identi-
dade, serviço de identificação que o emitiu e prazo de validade, nú-
mero de contribuinte, profissão e residência, concurso a que se candi-
data e a indicação do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso e, bem assim, declaração, sob compromis-
so de honra, e em alíneas separadas, da situação precisa em que se
encontra relativamente aos requisitos constantes das alíneas a) a f)
do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
referidas no n.º 2.1 do presente aviso.

8.2 � Quaisquer elementos que o candidato repute serem relevan-
tes para a apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal, os quais só serão tidas em consideração pelo júri se
devidamente comprovadas.

8.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são punidas
nos termos da lei.

8.4 � Curriculum vitae, actualizado e detalhado, devidamente da-
tado e assinado, indicando, nomeadamente, as funções que exerce e
as exercidas anteriormente e os períodos de duração a que umas e
outras se reportam, relevante para o exercício das funções inerentes
ao lugar a concurso, bem como a formação profissional complemen-
tar (estágios, especializações, acções de formação, seminários, etc.)

8.5 � Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte.

9 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

9.1 � Fotocópia do certificado de habilitações literárias e ou qua-
lificações profissionais exigidas.

9.2 � Os candidatos que já sejam funcionários deverão apresentar
declaração passada e autenticada pelo organismo a que se encontra
vinculado, donde conste a natureza do vínculo à função pública, a
categoria que possui e a respectiva antiguidade na categoria e carrei-
ra, bem como o tempo de serviço na função pública.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação, da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma faculta-
da aos candidatos sempre que solicitada.

11 � 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.

12 � Em cumprimento do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, em caso de igualdade de classificação o can-

didato com deficiência tem preferência, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal.

13 � A publicação da relação dos candidatos ao concurso e lista
de classificação final serão efectuadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º,
35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Do estágio:
14.1 � O estágio deste concurso tem carácter probatório e dura-

ção de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho.

14.2 � Caso não venha a ser decidida alteração na constituição, o
júri do concurso será também o júri do estágio.

14.3 � Relativamente ao funcionamento e competência do júri do
estágio, bem como homologação, publicação, reclamação e recurso
dos resultados aplicam-se as regras previstas nos Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14.4 � A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o relatório do
estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida durante o mes-
mo e sempre que possível, os resultados de formação profissional,
ficando o provimento a título definitivo na categoria de técnico de
2.ª classe (área de ciências administrativas) condicionado à realização
do estágio com classificação não inferior a Bom (14 valores).

2 de Julho de 2003. � A Vereadora em regime de permanência,
Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

3000109320

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 247/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se torna público que por meu despacho de 27 do corrente
mês, foi nomeado o funcionário abaixo mencionado, na categoria de
técnico superior de 1.ª classe, engenheiro civil:

Jorge Luís Vaz Neves Esteves.

O referido candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
conforme o estipulado no artigo 11.º do decreto-lei acima supra cita-
do. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Albertino Tei-
xeira da Mota e Silva. 1000229368

Aviso

Concurso externo para provimento de um lugar
de operário qualificado � pedreiro

Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do pre-
sidente da Câmara, proferido em 18 de Junho de 2003, foi decidido
abrir o concurso em epígrafe, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República, nos termos
dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

1 � O concurso processa-se ao abrigo dos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 353-A/89, de 16 de Outu-
bro.

2 � O concurso é válido somente para a vaga posta a concurso.
3 � O conteúdo funcional é o constante do Despacho do Secretá-

rio do Estado da Administração Local e do Ordenamento do Territó-
rio, n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
27 de Janeiro de 1989.

4 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos habilitados com a escolaridade obrigatória (4.ª classe, para
os candidatos nascidos até 1966; 6.º ano de escolaridade para os nas-
cidos após 1 de Janeiro de 1967; e 9.º ano de escolaridade para os
nascidos após 1 de Janeiro de 1981), que reunam até ao termo do
prazo acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

4.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

4.2 � Possuir formação ou experiência profissional, constante do
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

4.3 � Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, poderão candidatar-se indivíduos com defi-
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ciência, declarando no requerimento de admissão, sob compromisso
de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim
como indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidades
de comunicação e expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documentos comprova-
tivo dessa mesma deficiência.

5 � O método de selecção a utilizar será o de prova prática de
conhecimentos, entrevista profissional de selecção e avaliação curri-
cular.

5.1 � Na prova prática de conhecimentos os concorrentes execu-
tarão as tarefas que lhe forem ordenadas pelo júri do concurso, tare-
fas que simularão situações em tudo semelhantes às do trabalho que
irá ser desempenhado nas funções a que concorre.

5.2 � A entrevista profissional de selecção terá em vista determi-
nar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as capacidades e aptidões profissionais e pessoais dos candi-
datos por comparação com os requisitos do conteúdo funcional.

5.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular constam de actas de reunião do júri do concurso, sendo faculta-
das aos candidatos sempre que solicitadas.

5.4 � Classificação final � para a elaboração da lista classifica-
tiva será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final dos
concorrentes resultará da aplicação da seguinte fórmula:

EPS + PP + AC
CF = �������

3

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção;
PP = prova prática.

6 � Formalização das candidaturas � as candidaturas serão forma-
lizadas mediante requerimento de formato A4, ou em impresso pró-
prio a adquirir na Secção de Pessoal da Câmara Municipal, o qual será
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Praça
Cardeal D. António Ribeiro, 4890-220 Celorico de Basto, dentro do
prazo atrás indicado, dele devendo constar a identificação completa
dos candidatos, bem como a identificação do concurso a que se can-
didata.

6.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acompa-
nhado dos seguintes documentos, sob a pena de exclusão, na falta
destes, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
d) Documento comprovativo da formação ou experiência pro-

fissional.

6.2 � É dispensada inicialmente aos candidatos a apresentação dos
documentos referidos no n.º 4.1 deste aviso, à excepção do constante
na alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, desde que para tal declarem sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram, relativamente a cada um dos
requisitos.

7 � As listas de admissão e classificação final dos candidatos serão
afixadas no átrio do edifício dos Paços do Município e enviadas aos
concorrentes em carta registada com aviso de recepção, nos termos
dos artigos 34.º e 40.º do diploma acima referido.

8 � As provas do concurso serão realizadas em data, hora e local
a comunicar aos interessados, através de ofício registado, aquando da
afixação da lista dos candidatos admitidos e excluídos a concurso.

9 � A remuneração é a correspondente ao índice 139 (€ 431,36).
10 � O local de trabalho situa-se na área do município de Celorico

de Basto.
11 � Constituição do júri:

Presidente � vereador, engenheiro Inácio da Cunha Gonçalves
da Silva substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º
vogal suplente.

Vogais efectivos � o director de departamento, engenheiro Ar-
naldo João Pereira Barros Carneiro, e o chefe de divisão,
Gilberta Lopes da Silva Andrade.

Vogais suplentes � o vereador, António Manuel Marinho Go-
mes, e a chefe de divisão, engenheira Maria Teresa Duarte
Henriques Canais Seco.

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.

14 de Maio de 2003. � O Presidente da Câmara, Albertino Tei-
xeira da Mota e Silva. 1000229369

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
27 de Junho de 2003, no uso das competências que me são conferidas
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na sua actual redacção, nomeei em regime de comis-
são de serviço por seis meses, nos termos da alínea b) do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, na categoria de auxiliar
administrativo, a funcionária Maria Helena Neves Manaia Ferreira.

Esta nomeação produz efeitos a partir do dia 30 de Junho de 2003.

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Teixeira Bento. 1000229352

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de assessor da carreira de técnico superior
de biblioteca e documentação, pertencente ao grupo de
pessoal técnico superior.

Nomeação

Dr. José Correia da Luz, presidente da Câmara Municipal do Crato:

Torno público que, por meu despacho de 27 de Junho de 2003,
nomeio para provimento de um lugar de assessor da carreira de téc-
nico superior de biblioteca e documentação, pertencente ao grupo de
pessoal técnico superior, na sequência do concurso em epígrafe, aber-
to por aviso datado de 2 de Maio de 2003, a candidata Maria da
Conceição Farinha Relvas Carpinteiro, classificada em primeiro lu-
gar, cuja lista de classificação final, foi afixada nesta Câmara Munici-
pal nos termos da alínea c) do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Correia da
Luz. 1000229332

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso

1 � De acordo com a Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicada à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, faz-se público que por meus despachos de 4 de Abril de 2003 e
20 de Junho de 2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso para preenchimento, em regime de comissão de serviço, dos
lugares a seguir indicados, do grupo de pessoal dirigente, dos lugares a
seguir indicados, do grupo de pessoal dirigente, do quadro de pessoal
deste município:

1 � Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento.
2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento

dos lugares postos a concurso e pelo período de seis meses, contados
da data da publicitação das listas de classificação final.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 514/99,
de 24 de Novembro, e Leis n.os 44/99, de 11 de Junho, e 49/99, de 22
de Junho.

4 � Área de actuação � funções de conteúdo genérico e descritas
no mapa I constante do anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na
parte aplicável, e do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24
de Novembro, sem prejuízo de outras que lhe sejam cometidas ou o
venham a ser no âmbito da regulamentação interna dos serviços e
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eventualmente as competências que nele forem delegadas nos termos
da lei.

5 � Local de trabalho � área do município de Espinho.
6 � Remuneração � a chefe de divisão cabe o vencimento fixado

no anexo n.º 8 ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e
legislação complementar, sendo as regalias sociais as genericamente
vigentes para os funcionários da Administração Pública.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.2 � Requisitos especiais � os previstos no artigo 4.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro.

7.3 � É condição preferencial de candidatura, a ponderar em sede
de avaliação curricular, para o desempenho do cargo, a comprovada
experiência profissional autárquica na área funcional para a qual é
aberto concurso e ter já exercido funções de dirigente na mesma área
funcional.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas mediante

requerimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Espi-
nho, podendo ser entregue directamente na Secção de Administração
de Pessoal ou remetidas pelo correio, registadas, expedidas até ao
termo do prazo fixado no n.º 1 deste aviso, para Praça Dr. José Sal-
vador, apartado 700, 4501-901 Espinho, nele devendo constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, referências do
número e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residên-
cia, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da respectiva categoria, serviço a que pertence,

natureza do vínculo e antiguidade na carreira, na categoria e
na função pública;

d) Identificação do concurso mediante referência ao número e
a data do Diário da República onde se encontra publicado o
respectivo aviso de abertura;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão a
concurso, a que se refere o n.º 7 do presente aviso, cuja falta
determina a exclusão do concurso, nos termos do n.º 2 do
artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;

f) Quaisquer outros elementos que os concorrente consideram
relevantes para apreciação do seu mérito.

8.2 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, datado e assinado, do qual
constem os elementos necessários à ponderação dos facto-
res referidos no n.º 10.1 do presente aviso;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documento comprovativo das acções de formação frequen-

tadas;
d) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço

ou organismo a que os candidatos se encontram vinculados,
da qual constem, a natureza do vínculo à Administração
Pública e o tempo de serviço prestado na categoria, na car-
reira e na função pública;

e) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte;

f) Outros elementos que os candidatos considerem relevantes
para apreciação do seu mérito.

8.3 � São dispensados nesta fase do concurso os comprovativos
dos requisitos referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, desde que os candidatos declarem no respectivo requeri-
mento de admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
desses requisitos.

8.4 � Os candidatos que sejam funcionário da Câmara Municipal
de Espinho, serão dispensados da apresentação dos documentos que
constem dos respectivos processos individuais, devendo tal factor ser
expressamente declarado no requerimento de candidatura.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação dos documen-
tos comprovativos das suas declarações.

9.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

Avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

10.1 � Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas
e ponderadas as habilitações literárias exigíveis para o cargo, a for-
mação profissional e a experiência profissional.

10.2 � Na entrevista profissional de selecção o júri avaliará os
candidatos nos termos fixados no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

10.3 � Para a realização da entrevista profissional de selecção os
candidatos admitidos são convocados através de ofício registado.

10.4 � O sistema de classificação obedece ao disposto no artigo 13.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

10.5 � De acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, os critérios de apreciação e ponderação da
avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constarão de acta das reuniões do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 � A publicitação das relações de candidatos admitidos será fei-
ta de acordo com o artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � A publicitação das listas de classificação final será feita nos
termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

13 � Constituição do júri � de acordo com o sorteio realizado no
dia 12 de Junho de 2003, perante a Comissão de Observação e Acom-
panhamento dos Concursos para o Cargo Dirigente, a que se refere a
acta n.º 174/2003 desta Comissão, o júri terá a seguinte composição:

Presidente � José Barbosa Mota, presidente da Câmara.
Vogais efectivos � engenheira Maria de Fátima Gonçalves

Milheiro de Azevedo, chefe da Divisão de Gestão Urbanística,
e engenheiro Armando Jorge Martins de Sousa Magalhães,
chefe da Divisão de Águas e Saneamento.

Vogais suplentes � Maria Amélia Pinto Lucas de Almeida, che-
fe da Divisão de Gestão de Pessoal, e Dr. André Tavares
Duarte, chefe da Divisão de Acção Social.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

14 � 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.

23 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Rolando
Nunes de Sousa. 3000109403

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Reclassificação profissional

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se pú-
blico que, por despacho do presidente da Câmara de 4 de Junho de
2003, no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea a)
do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos
termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, foi reclassificada a
funcionária Susana Maria Monteiro Machado Alves, auxiliar adminis-
trativa, do grupo de pessoal auxiliar, escalão 1, índice 125, para a
categoria de assistente administrativa da carreira de assistente admi-
nistrativa do grupo de pessoal administrativo, escalão 1, índice 195.

A reclassificação será precedida do exercício, em comissão de ser-
viço extraordinária, das funções correspondentes à nova carreira, por
um período de seis meses.

A funcionária deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis,
a partir da presente publicação. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Vítor Ma-
nuel da Silva Leite. 3000109460
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE ALGODRES

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de técnico profissional principal

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente da Câmara Municipal, datado de 27 de Junho de 2003, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação do presente aviso, concurso interno de acesso geral para
provimento de dois lugares de técnico profissional principal.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes no
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local
pelos Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de Junho, e 404-A/98, de 18
de Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e demais normas aplicáveis.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
mencionadas.

4 � O local de trabalho será a área do município de Fornos de
Algodres.

5 � A remuneração mensal será a fixada no Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, para a categoria, escalão 1, índice 233
(€ 723,07).

6 � O conteúdo funcional do lugar a prover é a constante do
Despacho n.º 20/SEALOT/94, publicado no Diário da República, 2.ª
série, de 12 de Maio.

7 � São condições de admissão as previstas na alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alte-
rado e republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Fornos de
Algodres, o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar,
poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou reme-
tido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado, no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado, profissão, morada,
número, data e serviço emissor do bilhete de identidade);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo e escalão em que se encontra posicio-
nado, bem como menção do lugar a que concorre, fazendo
referência ao presente Diário da República;

d) Classificação de serviço referente a três anos, com o míni-
mo de Bom.

9 � Os requerimento deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem autenticada, em que se es-
pecifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do nú-
mero anterior;

b) Certificado de habilitações;
c) Curriculum vitae.

Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Muni-
cipal de Fornos de Algodres ficam dispensados de apresentar os do-
cumentos previstos nas alíneas a) e b), desde que constem no respec-
tivo processo individual.

10 � A selecção dos candidatos será feita através de avaliação
curricular e entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova de entrevista tem em vista avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos, sendo os factores a considerar para
esta prova os seguintes:

Capacidade de relacionamento;
Motivação e interesse profissional;
Conhecimento da função;
Capacidade de iniciativa.

11 � Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada, conforme estabelece a
alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

12 � O sistema de classificação final será o resultante da média
aritmética simples das pontuações obtidas nas provas de selecção.

13 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas, para consulta, no átrio do município de Fornos de Algodres,
após cumprimento do disposto nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, ou publicadas no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, consoante o número de candidatos.

14 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � professor Agostinho Gomes Amaral Freitas, vice-
-presidente.

Vogais efectivos � Dr. José Ângelo Duarte Andrade, chefe de
Divisão Administrativa e Financeira, e engenheiro Paulo
Manuel das Neves Santos, engenheiro civil.

Vogais suplentes � Graça Maria Costa Pereira Neves, técnica
profissional especialista principal, e Maria da Graça Flor Co-
elho, assistente administrativa especialista.

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.

2 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Severino Soares
Miranda. 3000109331

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna público
que, por despacho do presidente da Câmara de 2 de Junho de 2003,
foi nomeada, em regime de comissão de serviço e com efeitos a par-
tir do referido despacho, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 73.º
e n.os 3 e 4 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al-
terada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o se-
guinte membro do Gabinete de Apoio Pessoal da vereadora adjunta,
em regime de tempo inteiro, a saber:

Nome Cargo

Maria Fernanda Antunes Campos Secretária da vereadora adjunta,
Maria Clotilde Henriques Cos-
ta Martins Cristino.

23 de Junho de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente da Câmara, José Luís da Silva Oliveira.

3000109288

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de
25 de Junho de 2003 e na sequência do concurso interno de acesso
geral para o preenchimento de uma vaga de desenhador de 1.ª classe,
do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro de pessoal desta
autarquia, a que se refere o aviso de abertura publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 53, de 4 de Março de 2003 e cuja lista de
classificação final foi afixada no placard do edifício dos Paços do
Município no dia 23 de Junho de 2003, foi nomeado desenhador de
1.ª classe, do grupo de pessoal técnico-profissional, o seguinte e úni-
co candidato da referida lista, a saber:

José Manuel Dias de Faria da Venda.

O candidato nomeado deverá assinar o termo de aceitação no pra-
zo de 20 dias, a contar da publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica. [A presente nomeação não está sujeita a visto prévio do Tri-
bunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea c) da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

25 de Junho de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente da Câmara, José Luís da Silva Oliveira.

3000109289
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Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de
25 de Junho de 2003 e na sequência do procedimento interno de se-
lecção com vista à mudança de nível para a categoria de técnico de
informática do grau 1, nível 2 da carreira técnico de informática, cuja
acta de avaliação foi por mim homologada em 25 de Junho de 2003,
foram nomeados técnicos de informática do grau 1, nível 2, da car-
reira de técnico de informática, com base no artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, os funcionários infra indicados, a
saber:

Daniel Martins Ferreira � 16,8 valores;
Maria Isabel Sousa Santos � 16,65 valores.

3 de Julho de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara, o
Vice-Presidente da Câmara, José Luís da Silva Oliveira.

3000109287

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara Mu-
nicipal da Guarda:

Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torno pú-
blico que, por meu despacho datado de 20 de Maio de 2003, deferi o
pedido de exoneração, do assistente administrativo do quadro priva-
tivo desta Câmara, José Manuel Pinto Gonçalves, com efeitos a par-
tir de 8 de Maio de 2003 em virtude de ter tomado posse noutro
local.

30 de Junho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Car-
mo Pires Almeida Borges. 3000109314

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional especialista da carreira de
desenhador.

1 � Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que por despacho da presidente da
Câmara Municipal da Guarda de 25 de Junho, que por despacho da
presidente da Câmara Municipal da Guarda de 26 de Junho do ano
2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série,
concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico profissio-
nal especialista da carreira desenhador do grupo de pessoal técnico
profissional.

2 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, 427/89, de 7 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 � O local de trabalho é nos Paços do Município da Guarda e o
lugar a prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � São requisitos de admissão a concurso os definidos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, conjugado com a alínea b)
do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, nomeadamente desenhador principal, com pelo menos três anos
na categoria e classificação de serviço não inferior a Muito bom, ou
cinco anos na categoria classificados de Bom.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem como
a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, expedido

até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os seguintes
elementos:

Identificação completa (nome, naturalidade, data de nascimen-
to, número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número de contribuinte, residência e
número de telefone).

6.1 � Para os funcionários estranhos à Câmara Municipal da Guar-
da, juntamente com o requerimento os candidatos deverão, obrigato-
riamente, apresentar a seguinte documentação:

a) Habilitações literárias;
b) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo e escalão em que se encontra posicio-
nado, bem como menção do lugar a que concorre, fazendo
referência ao presente Diário da República;

c) Classificação de serviço nos últimos três anos;
d) Curriculum vitae detalhado;
e) Declaração, passada a autenticada pelo dirigente do serviço

a que pertencem, onde conste a natureza do vínculo e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6.2 � Os funcionários pertencentes ao serviço ou organismos para
cujo lugar o concurso é aberto são dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos que constem do respectivo
processo individual.

7 � Funções inerentes ao lugar colocado a concurso � nomeada-
mente o previsto na Portaria n.º 351/87, de 29 de Abril.

8 � A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular e
prova oral de conhecimentos gerais e específicos de natureza teórica,
sendo a graduação final expressa de 0 a 20 valores e efectuada de
acordo com a seguinte fórmula:

AC + 2PC
CF = ����

3

em que:

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

9 � Na avaliação curricular foi deliberado aplicar a seguinte fór-
mula, tendo em consideração o previsto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

HAB + EP + FP + CS
AC = ���������

4

em que:

HAB = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
CS = classificação de serviço.

9.1 � A prova oral de conhecimentos gerais específicos de natu-
reza teórica (PC) versa sobre:

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;

Âmbito do conteúdo funcional da categoria de desenhador defi-
nido pela Portaria n.º 351/87, de 29 de Abril.

10 � Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada, conforme estabelecem a alínea g) do n.º 1 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � A relação de candidatos será afixada no placard do hall de
entrada do edifício dos Paços do Município, sito na Praça do Muni-
cípio, 6301-854 Guarda.

12 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Álvaro José Pereira Trindade Guerreiro, ve-
reador.
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Vogais efectivos:

1.º Engenheiro António Júlio Gomes Patrício, director de
departamento DOM.

2.º Engenheiro Luís António Antunes Borges, director De-
partamento do Planeamento e Urbanismo.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Fernando Coutinho Caldeira, director de
Departamento de Equipamentos Municipais.

2.º José Manuel Morgado Guerra, director de departamento
em regime de substituição.

14 � Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, será o mes-
mo substituído pelo 1.º vogal efectivo.

15 � Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro-Adjunto, do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra para a Igualdade,
declara-se que em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

30 de Junho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Car-
mo Pires Almeida Borges. 3000109316

Aviso

Nomeação

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara Mu-
nicipal da Guarda:

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da pre-
sidente da Câmara Municipal de 1 de Julho de 2003, foi nomeado
para o lugar de motorista de ligeiros, o candidato Nelson Raul Antu-
nes das Neves, aprovado no concurso externo geral de ingresso, cujo
aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 95, de 23 de Abril de 2003.

A nomeação acima mencionada não está sujeita à fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conju-
gado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

2 de Julho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Carmo
Pires Almeida Borges. 3000109312

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despachos do
presidente da Câmara Municipal, datado de 3 de Junho de 2003, no
uso de competências próprias, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram nomea-
dos, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, os candidatos classificados no concurso
interno de acesso geral para cinco lugares de trolha � principal, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, em 12 de Ju-
lho de 2002, Serafim Abreu Ribeiro, Domingos Cardoso, Adão Ma-
nuel Silva Peixoto e Artur Francisco Alves Abreu Almeida.

Os nomeados serão remunerados pelo escalão 1, índice 200, nos
termos do anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, e tomará posse no prazo de 20 dias a contar da data da publica-
ção do presente aviso.

Isento de visto do Tribunal de Contas (artigo 46.º, n.º 1, conjugado
com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

23 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Maga-
lhães. 3000109423

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

Aviso n.º 24/2003-R. H.

Concurso externo de ingresso para uma vaga de téc-
nico superior de 2.ª classe (planeamento regional e
urbano).

Em cumprimento do disposto na alínea a) do artigo 34.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que,
por despacho do presidente da Câmara datado de 9 de Maio de 2003,
foi nomeado definitivamente técnico superior de planeamento regio-
nal e urbano de 2.ª classe, João José de Oliveira Carlos, depois de ter
sido dispensado da frequência do estágio de ingresso por estarem reu-
nidos os requisitos que o permitem, conforme jurisprudência do Tri-
bunal de Contas constante nos acórdãos n.os 87/96 e 100/98, de 5 de
Maio, e 1.º S/SS. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1,
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Agostinho
Ribau Esteves. 3000109303

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de motorista de pesados, grupo de pessoal au-
xiliar.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 6 de
Junho de 2003, foi nomeado provisoriamente, na sequência do con-
curso acima mencionado, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 60, de 12 de Março de 2003, o candidato
José Marreiro Correia, na categoria de motorista de pesados, ficando
posicionado no escalão 1, índice 148.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos
termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro. (Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de
Contas conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o ar-
tigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.)

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000229382

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de motorista de transportes colectivos, grupo de
pessoal auxiliar.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 9 de
Junho de 2003, foi nomeado provisoriamente, na sequência do con-
curso acima mencionado, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 60, de 12 de Março de 2003, o candidato
Carlos Alberto Baptista Fernandes, na categoria de motorista de trans-
portes colectivos, ficando posicionado no escalão 1, índice 165.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos
termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro. (Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de
Contas conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o ar-
tigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.)

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000229383
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 175/DGP/2003

Concurso externo de ingresso para técnico
de informática, grau 1, nível 1

Para os devidos efeitos torna-se público que por despacho superior
de 17 de Junho de 2003, foram nomeados por urgente conveniência
de serviço como técnicos de informática, grau 1, nível 1, Hélio Ma-
nuel Marques Vicente e Nelson Miguel Fernandes Nunes, a partir de 1
de Julho de 2003.

Mais se informa que nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado
com artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, estas no-
meações não foram sujeitas a fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas.

26 de Junho de 2003. � Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Vereador dos Recursos Humanos, António Pereira.

3000109557

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Aviso

Concurso externo de ingresso para a admissão de dois
estagiários com vista ao provimento de dois lugares
vagos da categoria de técnico superior de 2.ª classe, da
carreira técnica superior.

1 � Para os efeitos constantes no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
torna-se público que, por despacho proferido pelo presidente da Câ-
mara Municipal de Lousã, datado de 20 de Junho de 2003, se encon-
tra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de in-
gresso para a admissão de dois estagiários com vista ao provimento
de dois lugares vagos da categoria de técnico superior de 2.ª classe, da
carreira técnica superior, do quadro de pessoal do município da Lousã.

2 � O concurso é externo de ingresso e válido para as vagas pos-
tas a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � A remuneração base é correspondente ao escalão 1, índice 310
da respectiva categoria, para a situação de estágio, estipulado no ane-
xo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que adaptou
à administração local o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro.

4 � Local de trabalho � edifício dos Paços do Município.
5 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-

lho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decretos-Leis n.os 353-
-A/89, de 16 de Outubro; 265/88, de 28 de Julho; 404-A/98, de 18 de
Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro; 427/89, de 7 de Dezem-
bro; 248/85, de 15 de Julho.

6 � Conteúdo funcional � inerente à respectiva categoria de acor-
do com o mapa I, anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 � Do estágio:
7.1 � O estágio terá carácter probatório com a duração de um ano

e deverá, em princípio, integrar a frequência de cursos de formação
directamente relacionados com as funções a exercer.

7.2 � A frequência de estágio será feita em regime de contrato
administrativo de provimento, no caso de indivíduos não vinculados
à função pública, e em regime de requisição nos restantes casos, con-
forme alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/85, de
28 de Julho.

7.3 � Findo o período de estágio, os candidatos serão avaliados e
classificados por um júri com a mesma composição do presente con-
curso, baseando-se nos princípios estabelecidos no artigo 5.º do refe-
rido Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, designadamente relató-
rio de estágio a apresentar pelos estagiários, classificação de serviço
obtida durante o período de estágio e resultados da formação profis-
sional que porventura venham a realizar.

7.4 � Os estagiários, se aprovados com classificação mínima de
14 valores (Bom), serão providos a título definitivo na categoria,
passando a ter direito à remuneração estabelecida para o escalão 1 da
referida categoria de técnico superior de 2.ª classe.

8 � Podem concorrer os indivíduos que reunam os requisitos ge-
rais constantes no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

9 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, métodos de selecção consistirá em
prova oral de conhecimentos gerais, de natureza teórica com carác-
ter eliminatório e entrevista profissional de selecção.

10 � Classificação � as provas serão classificadas de 0 a 20 valo-
res.

O ordenamento final dos candidatos ao concurso resultará da apli-
cação dos métodos de selecção, que será efectuado pela aplicação da
seguinte fórmula:

PCG + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova de conhecimentos gerais, com carácter elimina-
tório, será classificada de 0 a 20 valores, sendo de natureza teórica e
forma oral, incidindo sobre os seguintes assuntos:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto disciplinar dos
funcionários e agentes da Administração Pública);

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Quadro
de competências, assim como o Regime jurídico de funciona-
mento, dos órgãos do município e das freguesias);

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro (Código do Proce-
dimento Administrativo);

Deontologia do serviço público � Carta ética do serviço público
(10 princípios éticos da Administração Pública) aprovada pela
Presidência do Conselho de Ministros.

10.2 � A entrevista profissional de selecção � os candidatos apro-
vados na sequência da aplicação do método de selecção anteriormen-
te definido serão convocados para uma entrevista profissional de se-
lecção, a qual terá a duração máxima de 15 minutos e visará avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, nos termos do artigo 23.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Na entrevista profissional de selecção, serão ponderados os seguin-
tes factores:

a) Interesse e motivação profissional;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Sentido de organização e capacidade de inovação;
d) Capacidade de relacionamento.

11 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

12 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, podendo ser en-
tregues pessoalmente na Secção de Pessoal ou enviado pelo correio,
com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Lousã, Rua de
Dr. João Santos, 3200 Lousã, dentro do prazo fixado, e nele deverão
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone, se possuir);

b) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-
rência ao número, data e página do Diário da República onde
foi publicado o aviso de abertura do concurso;

c) Quaisquer outros elementos que julguem ser susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito e que só serão tidos
em consideração se devidamente comprovados.

13 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
simples fotocópia dos originais dos seguintes documentos, sob pena
de exclusão:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Certificado das habilitações profissionais exigidas;
c) Curriculum vitae detalhado, dactilografado em papel forma-

to A4.

14 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal ficam dispensados da apresentação dos documentos
indicados no número anterior, desde que constem dos respectivos
processos individuais.
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15 � 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.

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

17 � A lista de admissão, prevista no artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada na Secção de Pessoal, poden-
do ser consultada sempre que solicitada.

18 � A lista de classificação final será remetida aos candidatos,
através de ofício registado, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

19 � Constituição e composição do júri:

Presidente � Dr. Jorge Maranhas Alves.
Vogais efectivos � vereador Luís Miguel Correia Antunes, que

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Dr.
António Nunes.

Vogais suplentes � engenheira Maria Edite Veríssimo, e Dr.
Carlos Baptista.

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Carvalho. 3000109345

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
3 de Julho de 2003, foi nomeada, para o lugar de técnico superior de
serviço social assessor principal, nos termos do artigo 41.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a candidata classificada no con-
curso interno de acesso geral, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 96, de 24 de Abril de 2003, Maria Luísa
de Oliveira Costa, tendo a mesma o prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso para assinar o respectivo termo de acei-
tação.

3 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gonçal-
ves Bragança Fernandes. 1000229336

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
4 de Julho de 2003, foi nomeado, para o lugar de chefe de tráfego,
nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
o candidato classificado no concurso interno de acesso geral, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 57, de 8 de
Março de 2003, Viriato Joaquim da Silva, tendo o mesmo o prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso para assinar o res-
pectivo termo de aceitação.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gonçal-
ves Bragança Fernandes. 1000229334

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
4 de Julho de 2003, foi nomeado, para o lugar de mecânico, nos ter-
mos do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, o can-
didato classificado no concurso externo de ingresso, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 56, de 7 de Março de
2003, Jorge Manuel Gomes Pinto, tendo o mesmo o prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso para tomar posse do respec-
tivo lugar.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Gonçal-
ves Bragança Fernandes. 1000229339

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de fiscal municipal especialista prin-
cipal.

Faz-se público que, por meu despacho de 4 de Julho de 2003, foi
nomeado, a título definitivo, na categoria de fiscal municipal especia-

lista principal, pertencente ao grupo de pessoal técnico-profissional,
o funcionário, Manuel Duarte Almeida Domingos, devendo assinar o
respectivo termo de aceitação de nomeação, no prazo de 20 dias a
contar da publicação deste aviso no Diário da República, 3.ª série.
(Não sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000109334

Aviso

Concurso externo de ingresso de admissão a estágio para
provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se � área de engenharia geográfica.

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por meu despacho de 4 de Julho de 2003, foi admitido o licenciado,
Pedro Miguel Sequeira Neto Gomes do Amaral, em regime de con-
trato administrativo de provimento, precedendo concurso, para fre-
quentar o estágio para ingresso na carreira técnica superior � área de
engenharia geográfica, pelo prazo de um ano, nos termos do Decre-
to-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com início no primeiro dia útil
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Não sujeito a visto do Tribunal de Contas � Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000109340

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de lavador

1 � Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local,
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que,
por meu despacho de 17 de Junho de 2003, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de lavador, pertencente ao grupo de
pessoal operário semiqualificado.

2 � O concurso visa exclusivamente o provimento da vaga men-
cionada, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � Ao concurso aplicam-se, nomeadamente, o Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � A remuneração a auferir é a fixada para a categoria de lava-
dor (operário semiqualificado), a que corresponde o escalão 1, índice
134, presentemente fixado em € 415,84.

4.1 � As condições de trabalho e regalias sociais são as vigentes
para os funcionários da administração local.

5 � O local de trabalho � município da Mealhada.
6 � São requisitos gerais de admissão a concurso os constantes do

artigo 29.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, nomea-
damente:

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 exigidas para

o cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

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

g) Grau de incapacidade e tipo de deficiência.

6.1 � São requisitos especiais de admissão a posse da escolaridade
obrigatória e experiência profissional adequada de duração não infe-
rior a um ano.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Mealhada, o
qual pode ser remetido pelo correio sob registo e com aviso de recep-
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ção, para a Câmara Municipal da Mealhada, Largo do Município, 3050
Mealhada, ou entregue pessoalmente nos Serviços de Pessoal da Câ-
mara Municipal.

7.2 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obrigato-
riamente os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, na-
turalidade, estado civil, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu), residência, código postal e telefone;

b) Identificação do concurso a que se candidata (com indicação
do número e data do Diário da República onde se encontra
publicado o presente aviso;

c) Habilitações literárias que possui e quaisquer outros elemen-
tos que os candidatos considerem relevantes para apreciação
do seu mérito ou que possam constituir motivo de preferên-
cia legal.

7.3 � Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia do certificado de habilitações;
c) Fotocópia do número de contribuinte;
d) Declaração emitida pelos serviços da experiência profissio-

nal exigida.

7.4 � É dispensada a apresentação da documentação mencionada
no n.º 6 deste aviso [à excepção do referido na alínea c)] desde que o
candidato declare no seu requerimento, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra relati-
vamente a cada um dos requisitos.

8 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
9 � Os métodos de selecção a utilizar serão, nos termos do dis-

posto no artigo 19.º, n.os 1 e 2, alínea a), 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:

a) Prova de conhecimentos práticos;
b) Entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova de conhecimentos práticos será feita na oficina da
Câmara, terá a duração aproximada de 30 minutos, será cotada de 0
a 20 valores.

9.2 � A entrevista profissional de selecção destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderados os seguin-
tes parâmetros:

a) Cultura geral;
b) Formação profissional;
c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade;
d) Motivação e interesse pelo lugar.

Cada factor é valorado de 1 a 5, num total de 20 valores, sendo a
classificação da entrevista o resultado da aplicação da seguinte fór-
mula:

EPS = A + B + C + D

10 � A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20
valores, e resultará da média aritmética simples das classificações
obtidas em todos os métodos de selecção, pela aplicação da seguinte
fórmula:

PCP + EPS
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
PCP = prova de conhecimentos práticos.

11 � A lista dos candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas nos termos previstos nos artigos 33.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Quota de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal. Estes devem declarar no re-
querimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação,
expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos dos artigos 6.º
e 7.º do diploma acima citado.

13 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � Fernando José Ferraz da Silva, vereador a meio
tempo.

Vogais efectivos � António Antunes Gaspar Pita, chefe da Di-
visão de Águas e Saneamento e José Alberto Marques Tava-
res, engenheiro técnico mecânico.

Vogais suplentes � Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro,
vice-presidente da Câmara, e Idílio dos Santos Calisto, chefe
da Divisão de Obras Municipais.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal suplente.

18 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral. 300109332

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDA

Aviso

Despacho de nomeação

Em cumprimento do estipulado na alínea a) do artigo 34.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, e com referên-
cia ao concurso interno geral de acesso para provimento de um lugar
de chefe de Divisão de Serviços Urbanos, aberto pelo aviso da Câma-
ra Municipal de Meda, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 33, de 8 de Fevereiro de 2003, torna-se público que por meu des-
pacho de 24 de Junho de 2003, nomeei definitivamente, na categoria
de chefe de Divisão de Serviços Urbanos, Jorge Fernando Paulino
Ramos, classificado em 1.º lugar, com a classificação final de 19 va-
lores, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro.

O nomeado deverá tomar posse do cargo no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, João Germano
Mourato Leal Pinto. 3000109323

Aviso

Para os efeitos tidos por convenientes, torna-se público que foi
concedida licença sem vencimento por 90 dias, prevista nos arti-
gos 73.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, a Alexandrino Marques Fer-
nandes, calceteiro desta Câmara, com efeitos a partir do dia 19 de
Maio de 2003.

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, João Germano
Mourato Leal Pinto. 3000109321

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso

Concurso público de ideias para a elaboração do arranjo
urbanístico da Avenida Nossa Senhora do Caminho e
Jardins Engenheiro Duarte Pacheco e Trindade Coelho.

Rectificação

Relativamente ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 145, de 26 de Junho de 2003, procede-se à rectificação do
seguinte:

Assim, onde se lê «Tendo surgido algumas dúvidas na interpreta-
ção de alguns pontos inerentes ao processo de concurso de ideias re-
ferido em epígrafe, torna-se público que a partir desta data se consi-
dera suspenso o acto publicado no aviso do Diário da República, 3.ª
série, n.º 102, datado de 3 de Maio de 2003 e rectificação publicada
em Diário da República, 3.ª série, n.º 122, em 27 de Maio de 2003»
deve ler-se «Tendo surgido algumas dúvidas na interpretação de al-
guns pontos inerentes ao processo de concurso de ideias referido em
epígrafe, torna-se público que a partir desta data se considera anulado
o acto publicado no aviso do Diário da República, 3.ª série, n.º 102,
datado de 3 de Maio de 2003 e rectificação publicada em Diário da
República, 3.ª série, n.º 122, em 27 de Maio de 2003».

30 de Junho de 2003. � O Vereador com competência delegadas,
António Joaquim Pimentel. 3000109446
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de 11 lu-
gares de operário da carreira de cantoneiro de vias
municipais, grupo de pessoal semi-qualificado.

1 � Nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com a adaptação do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e de acordo com o des-
pacho do engenheiro Alfredo Augusto Ferreira Pinto Coelho de Men-
donça, vice-presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, no
exercício da competência delegada de superintendência e gestão dos
recursos humanos afectos a este município, datado de 30 de Junho de
2002, torna público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso em Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para provimento de 11 lugares de
operário da carreira de cantoneiro de vias municipais, grupo de pes-
soal semi-qualificado.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis as
regras constantes do Decreto-Lei n.os 204/98, de 11 de Julho, com as
adaptações do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e com
o Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

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

4 � Remuneração e condições de trabalho � os vencimentos são
os correspondentes ao escalão e índice fixados nos termos do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Setembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro. As condi-
ções de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para
os funcionários da administração pública.

5 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido para o
preenchimento das vagas postas em concurso e cessa com o seu pre-
enchimento.

6 � Local de trabalho � município de Mondim de Basto.
7 � São admitidos ao concurso os candidatos que satisfaçam até

ao termo do prazo fixado para a entrega das candidaturas os requisi-
tos gerais e especiais de admissão:

7.1 � São requisitos gerais de admissão os previstos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

7.2 � Requisitos especiais � um ano de experiência profissional
comprovada e adequada ao exercício da profissão.

8 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as ine-
rentes aos lugares a prover, nomeadamente as constantes do Despa-
cho n.º 1/90, publicado em Diário da República, n.º 23, de 27 de
Janeiro de 1990.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC); prova de
conhecimentos (PC).

9.1 � Avaliação curricular (AC) � visa ponderar as habilitações
académicas e a experiência profissional dos candidatos, em que:

Habilitações literárias (HL) � será ponderada a titularidade do
grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

Experiência profissional (EP) � será ponderado o desempenho
efectivo e comprovado de funções na área de actividade para
que foi aberto o concurso.

Cada um dos critérios será valorado de 0 a 20 valores e a pontua-
ção final será a resultante da seguinte fórmula:

[HL + (2 × EP)]
AC = ������

3

9.2 � A prova de conhecimentos será de natureza prática e visa
avaliar, numa relação em local de trabalho e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais dos candidatos.

10 � Classificação final (CF) � será traduzida numa escala de 0 a
20 valores e resultará da média aritmética simples das classificações
obtidas, e terá a seguinte fórmula de cálculo:

(AC + PC)
CF = ����

2

11 � O local, data e horário de realização das provas será, a devi-
do tempo comunicado por escrito a cada um dos candidatos admiti-
dos, por ofício registado.

12 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como, o sistema de classificação da prova de conhecimen-
tos, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

13 � Em caso de igualdade de classificação procede-se ao desem-
pate nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

14 � Nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, serão afixados no átrio dos Paços do Mu-
nicípio, a relação de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final.

15 � Quota de emprego � no caso de igualdade de classificação
será dada preferência ao candidato com deficiência, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência legal, conforme o previsto no n.º 3
do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro. Os candidatos porta-
dores de deficiência, para beneficiarem da preferência supra referida
têm que no requerimento inicial declarar sob compromisso de honra,
qual o tipo de deficiência e grau de incapacidade, bem como, menci-
onar os meios de comunicação, expressão a utilizar no processo de
selecção.

16 � Formalização das candidaturas:
16.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, fornecido pela Secção de Pessoal da Câmara Municipal de
Mondim de Basto, devidamente preenchido e entregue pessoalmente
naquela secção até às 16 horas, do último dia do prazo fixado para a
apresentação das candidaturas ou enviado pelo correio, em carta re-
gistada e com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Mon-
dim de Basto, Largo Conde Vila Real, 4880-236 Mondim de Basto,
até aquela data.

16.2 � Os requerimentos de candidatura, têm obrigatoriamente que
ser acompanhados de certificado de habilitações literárias; declaração
comprovativa da experiência profissional exigida; fotocópia de bi-
lhete de identidade; fotocópia do cartão de contribuinte e curriculum
vitae datado e assinado pelo candidato.

16.3 � A não apresentação dos documentos no número anterior
determinam a imediata exclusão do concurso.

17 � Composição do júri:

Presidente � engenheiro Alfredo Augusto Ferreira Pinto Coe-
lho Mendonça, vice-presidente da Câmara.

1.º vogal efectivo, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas ou impedimentos � engenheiro Fernando António Al-
ves da Mota Miranda, chefe de Divisão da D. O. S. U.

2.º vogal efectivo � Maria José Marquês Minhoto Borges da
Silva, chefe de repartição.

1.º vogal suplente � engenheiro Nuno Silva, técnico superior
engenheiro de 1.ª classe.

2.º vogal suplente � Júlia da Conceição Chaves da Silva, chefe
de secção.

2 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Alfredo Au-
gusto Ferreira Pinto Coelho de Mendonça. 3000109456

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de duas
vagas de assistente administrativo especialista

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o
despacho de 8 de Julho de 2003, do presidente da Câmara Municipal,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno geral de acesso para provimento de duas vagas de assistente
administrativo especialista.
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2 � O concurso reger-se-á, nomeadamente pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
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 427/89, de 7 de Dezembro, Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para os lugares indi-
cados, caducando com o seu preenchimento.

4 � Remuneração, local e condições de trabalho � a remunera-
ção será a que resultar da aplicação do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com a redacção introduzida pelo De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

O local de trabalho situa-se na área do concelho de Montalegre e
as condições de trabalho, bem como as regalias sociais, são as gene-
ricamente vigentes para os funcionários da administração local.

5 � O conteúdo dos lugares a prover é o constante do Despacho
n.º 38/88, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente até ao termo do prazo de
admissão os seguintes requisitos:

6.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

6.2 � Requisitos especiais � estar nas condições previstas na
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro.

7 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Montalegre, e entregue pessoalmente na Secção de Re-
cursos Humanos ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
desde que expedido, até ao termo do prazo fixado, para Câmara
Municipal de Montalegre, Praça do Município, 5470 Montalegre,
acompanhados obrigatoriamente do curriculum vitae e fotocópia do
bilhete de identidade.

7.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, habilitações lite-
rárias e profissionais);

b) Número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número de contribuinte fiscal, residên-
cia, incluindo o código postal e telefone;

c) Identificação do concurso, com referência à categoria a que
concorre, bem como o número e data do Diário da Repú-
blica em que se encontra publicado;

d) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, os quais só serão considerados
se devidamente comprovados.

7.2 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados de:

a) Certificado de 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 à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, os quais são dispensados desde que os candi-
datos declarem sob compromisso de honra e em alíneas se-
paradas a situação precisa em que se encontram relativamen-
te a cada um dos requisitos enunciados;

c) Declaração emitido pelo serviço de origem, da qual cons-
tem, a natureza de 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;

d) Os documentos comprovativos dos factos referidos na
alínea d) do n.º 7.1.

7.3 � Os funcionários da Câmara Municipal de Montalegre são
dispensados da apresentação da documentação que se encontra nos
respectivos processos individuais.

8 � Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC) � 50%;
Entrevista profissional de selecção (EPS) � 50%.

8.1 � Avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na análise
do respectivo currículo profissional.

8.2 � Entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais aos candidatos para o desempenho do lugar.

A classificação final dos candidatos resultará da seguinte fórmula:

CF = AC (50%) + EPS (50%)

8.3 � De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponderação da
avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como
o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constam de acta de reuniões do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � A publicação da relação de candidatos admitidos e excluídos,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas no átrio do
edifício dos Paços do Município da Câmara Municipal de Montalegre,
e comunicada aos concorrentes nos termos dos artigos 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � Manuel Orlando Fernandes Alves, vereador a tempo
inteiro.

Vogais:

1.º vogal efectivo � Dr. Nuno Vaz Ribeiro, director De-
partamento Administração e Finanças.

2.º vogal efectivo � Dr.ª Maria Fernanda Dinis Moreira,
técnica superior 2.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente � José Manuel Alvares Pereira, director
de departamento.

2.º vogal suplente � Albino Morais Fidalgo, vereador da
Câmara.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

11 � 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.

8 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando José
Gomes Rodrigues. 1000229351

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ

Aviso n.º 105

Exoneração

Para cumprimento do estabelecido na alínea c), n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho de 1 de Julho de 2003, do vereador da área
do pessoal, engenheiro Reinaldo José Rocha da Silva, foi deferido o
pedido de exoneração do funcionário António José Ferreira Eusébio
Pequicho, encarregado de parques desportivos e ou recreativos do
quadro de pessoal desta Câmara Municipal, com efeitos a 1 de Julho
de 2003.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Codinha
Antunes Barroso. 1000229350

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso

Cessação do cargo de chefe de divisão

Maria Gabriela Pereira Menino Tsokamoto, presidente da Câmara
Municipal:

Torna público, que por seu despacho de 4 de Junho de 2003, foi
autorizada a cessação de nomeação em regime de substituição como
chefe de Divisão Financeira, Dr. Carlos José Major Henriques dos
Santos e Sousa, bem como a sua requisição neste autarquia com efei-
tos a 1 de Agosto de 2003, atendendo ao pedido do próprio de 21 de
Maio de 2003.

20 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Maria Gabriela
Pereira Menino Tsokamoto. 1000229326
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Aviso

Licença sem vencimento de longa duração

 Maria Gabriela Pereira Menino Tsokamoto, presidente da Câmara
Municipal:

Torna público, que por seu despacho de 20 de Junho de 2003, foi
autorizada a licença sem vencimento de longa duração ao abrigo dos
artigos 78.º a 83.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, reque-
rida pela assistente administrativa desta autarquia, Maria Isabel Tomé,
com efeitos a 2 de Julho de 2003.

20 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Maria Gabriela
Pereira Menino Tsokamoto. 1000229328

Aviso

Pedido de transferência

Maria Gabriela Pereira Menino Tsokamoto, presidente da Câmara
Municipal:

Torna público, que foi autorizado o pedido de transferência reque-
rido pela assistente administrativa Palmira Maria Dias da Graça Vito-
rino, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2003.

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Maria Gabriela
Pereira Menino Tsokamoto. 1000229327

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/59/2003

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de
30 de Junho de 2003, foi nomeado provisoriamente, conforme lista
de classificação final, para um lugar de técnico de informática, grau
1, nível 1, homologada por meu despacho de 30 de Junho de 2003, o
seguinte candidato:

Pedro Filipe Santos Costa.

O candidato dispõe de 20 dias, contados da publicação do presente
aviso no Diário da República para tomar posse do respectivo cargo.
(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

30 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção. 3000109354

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso

Nomeação definitiva

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente desta Câmara Municipal, com data de 12 de Junho do ano em
curso e nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, é convertido em nomeação definitiva
a nomeação provisória do funcionário desta autarquia, Manuel Almor
Gonçalves Aldeia � técnico profissional de 2.ª classe (topógrafo), com
efeitos a partir de 14 de Março de 2003, data em que completou um
ano de bom e efectivo serviço.

13 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Mário Américo
Franco Alves. 1000229361

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no n.º 5, do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setem-
bro, se torna público que por meu despacho de 24 de Junho do ano
em curso, exarado no uso da competência que me confere o artigo 68.º,
n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foi reclassifi-

cado profissionalmente, nos termos da alínea e), do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, o seguinte funcionário:

João José da Costa Mendes, com a categoria de leitor cobrador
de consumos, escalão 6, índice 218, para a categoria de téc-
nico profissional de 2.ª classe (aferidor de pesos e medidas),
escalão 4, índice 223.

O funcionário dispõe de 20 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República, para tomar posse no novo lugar. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Mário Américo
Franco Alves. 1000229363

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

A Câmara Municipal, em reunião ordinária de 22 de Janeiro de 2003,
tendo apreciado a operação de loteamento incidente sobre o prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Portel sob o n.º 221,
e denominado como Courela de Balhana, Amieira, requerida por Joa-
quina Luísa Amendoinha Parrança Guerreiro, abre o período de dis-
cussão pública conforme definido nos n.os 1 e 3 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, a partir de oito dias contados
após a data de publicação em Diário da República, pelo período de
15 dias.

O processo da operação de loteamento acima identificada pode ser
consultada no edifício da Câmara Municipal, Largo D. Nuno Álvares
Pereira, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, e ainda na sede da Junta de
Freguesia de Amieira durante o horário de expediente.

As observações, sugestões, reclamações e pedidos de esclarecimen-
tos que os interessados, devidamente identificados, pretendam apre-
sentar poderão ser feitas nos locais de consulta acima indicados, de-
vendo sempre sê-lo por escrito em folhas de formato A4 e
devidamente fundamentadas, conforme estipulado no n.º 5 do citado
artigo 77.º

16 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Norberto Antó-
nio Lopes Patinho. 3000107309

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

A Câmara Municipal, em reunião ordinária de 22 de Janeiro de 2003,
tendo apreciado a operação de loteamento incidente sobre o prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Portel sob o n.º 1474,
situado na Rua de 1.º de Maio, sem número, Portel, requerida por
João Roberto Mendes Crispim, abre o período de discussão pública
conforme definido nos n.os 1 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22
de Setembro, a partir de oito dias contados após a data de publicação
em Diário da República, pelo período de 15 dias.

O processo da operação de loteamento acima identificada pode ser
consultada no edifício da Câmara Municipal, Largo D. Nuno Álvares
Pereira, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

As observações, sugestões, reclamações e pedidos de esclarecimen-
tos que os interessados, devidamente identificados, pretendam apre-
sentar poderão ser feitas nos locais de consulta acima indicados, de-
vendo sempre sê-lo por escrito em folhas de formato A4 e
devidamente fundamentadas, conforme estipulado no n.º 5 do citado
artigo 77.º

16 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Norberto Antó-
nio Lopes Patinho. 3000107313

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

A Câmara Municipal, em reunião ordinária de 23 de Abril de 2003,
tendo apreciado a operação de loteamento incidente sobre o prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Portel sob o n.º 1272,
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situado na Rua de 1.º de Maio, 25, Portel, requerida por António José
Borralho Cortes, abre o período de discussão pública conforme defi-
nido nos n.os 1 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4
de Junho, e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setem-
bro, a partir de oito dias contados após a data de publicação em Diá-
rio da República, pelo período de 15 dias.

O processo da operação de loteamento acima identificada pode ser
consultada no edifício da Câmara Municipal, Largo D. Nuno Álvares
Pereira, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

As observações, sugestões, reclamações e pedidos de esclarecimen-
tos que os interessados, devidamente identificados, pretendam apre-
sentar poderão ser feitas nos locais de consulta acima indicados, de-
vendo sempre sê-lo por escrito em folhas de formato A4 e
devidamente fundamentadas, conforme estipulado no n.º 5 do citado
artigo 77.º

16 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Norberto Antó-
nio Lopes Patinho. 3000107319

Aviso
Operação de loteamento com obras de urbanização

Discussão pública

A Câmara Municipal, em reunião ordinária de 7 de Agosto de 2002,
tendo apreciado a operação de loteamento incidente sobre o prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Portel sob o n.º 500,
denominado como Casados, Alqueva requerida pela Metalqueva, L.da,
abre o período de discussão pública conforme definido nos n.os 1 e 3
do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, a partir de oito dias
contados após a data de publicação em Diário da República, pelo
período de 15 dias.

O processo da operação de loteamento acima identificada pode ser
consultada no edifício da Câmara Municipal, Largo D. Nuno Álvares
Pereira, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, e ainda na sede da Junta de
Freguesia de Alqueva durante o horário de expediente.

As observações, sugestões, reclamações e pedidos de esclarecimen-
tos que os interessados, devidamente identificados, pretendam apre-
sentar poderão ser feitas nos locais de consulta acima indicados, de-
vendo sempre sê-lo por escrito em folhas de formato A4 e
devidamente fundamentadas, conforme estipulado no n.º 5 do citado
artigo 77.º

8 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Norberto António
Lopes Patinho. 1000229375

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso
Nos termos do artigo 40.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho, e para os efeitos do disposto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, a classi-
ficação final do concurso externo de ingresso para a categoria de
assistente de acção educativa, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 192, de 21 de Agosto de 2002, que se
encontra afixada na Rua de Camões, 33, 4.º piso, foi homologada por
despacho do vereador dos recursos humanos de 7 de Julho de 2003.

Para os devidos efeitos faz-se pública a classificação da avaliação
final de estágio de técnico superior urbanista, cujo aviso foi publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 82, de 7 de Abril de 2003:

Fernando Pau Preto Morgado Almeida � 15,98 valores.

Esta classificação foi homologada por despacho do vereador dos
recursos humanos, de 7 de Julho de 2003.

8 de Julho de 2003. � O Director de Departamento Municipal de
Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 3000109379

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Despacho
António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do con-

celho do Sabugal:

No uso da competência que me é conferida nos termos da alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio para o lugar de as-
sistente administrativo principal do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal a candidata classificada em 1.º lugar no respectivo con-
curso Olga Ambrósio Barata Rocha, com efeitos ao dia 9 de Junho de
2003 (inclusivé).

A nomeação é feita com carácter de urgente conveniência de ser-
viço.

9 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado. 3000109350

Aviso

Manuel Rito Alves, vice-presidente da Câmara Municipal do conce-
lho do Sabugal, no impedimento do presidente da Câmara:

No uso da competência que me é conferida nos termos do n.º 3 do
artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na sequência do respectivo proces-
so de concurso, torno público que foi admitido a estágio, para ingres-
so na carreira técnica superior � médico veterinário municipal, em
regime de contrato administrativo de provimento, nos termos do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, o candida-
to classificado em 1.º lugar, António Carlos Tomé Morgado.

O estágio terá início durante os 20 dias subsequentes ao da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

10 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel Rito
Alves. 3000109348

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho de 2 de Julho de 2003,
proferido no uso da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, e em cumprimen-
to do estipulado no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, nomeei definitivamente, por urgente conveniência de serviço,
com efeitos a partir de 7 de Julho de 2003, inclusivé, para a categoria
de técnico de informática do grau 1, nível 1, o estagiário, Fernando
Jorge Boaventura Martins, aprovado com a classificação de 17 valo-
res, na sequência de concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de técnico de informática estagiário, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 108, de 10 de Maio
de 2002. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Julho de 2003. � A Presidente da Câmara, Ana Cristina Ri-
beiro. 1000229333

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se pública a lista de classificação fi-
nal do concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico superior de geografia, estagiário, homologada por meu despa-
cho de 4 de Julho de 2003, cujo aviso de abertura foi publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 268, de 20 de Novembro de 2002:

Lista de classificação final: Valores

1.º Rui Mário de Abreu Teixeira ................................ 16,44
2.º Sílvia Jesus Santos Cabrita .................................... 14,69
3.º Fernando da Costa Gomes .................................... 14,47
4.º Lénia Maria Campos Costa .................................. 13,66
5.º Ivânia Daniela Oliveira Quaresma ........................ 13,63
6.º Hugo Miguel Ramos Sousa .................................... 13,58
7.º Ana Isabel Afonso Costa Ferreira ........................ 12,80
8.º Alberto Luís Martins Corvo ................................. 12,58
9.º Fernando António C. D. Perfeito Benedito ......... 12,05
10.º Marta Isabel Nunes Rocha .................................. 11,61
11.º Sofia Margarida Duque Aveiro Pinto .................. 10,83
12.º Bruno Correia de Freitas Cardoso ....................... 10,66

Mais se torna público que, por meu despacho de 4 de Julho de 2003,
autorizei a celebração de contrato administrativo de provimento, por
urgente conveniência de serviço, pelo período de um ano, a partir de
7 de Julho de 2003, para realização de estágio de ingresso na carreira
técnica superior, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de Julho, com o seguinte candidato, Rui Mário de Abreu
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Teixeira, classificado em 1.º lugar no concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de técnico superior de geografia. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Julho de 2003. � A Presidente da Câmara, Ana Cristina Ri-
beiro. 1000229335

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração de uma parcela de terreno (alteração da
licença da operação de loteamento), que corre os seus termos sob:

Processo n.º 967/2003;
Requerente � Orlando Pinto Ferreira.

A parcela de terreno a alterar está descrita na Conservatória do
Registo Predial de Santa Maria da Feira sob o n.º 01220/220393, ins-
crito na matriz sob o artigo 3104 urbano da freguesia de S. João de
Ver deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, poden-
do os interessados consultar o processo de licenciamento (projecto
de alteração ao alvará de loteamento n.º 3/93, emitido em 9 de Feve-
reiro de 1993) respectivos pareceres e informações técnicas no De-
partamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal, sita
no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas às 17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados, podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

30 de Junho de 2003. � O Vereador (por delegação), José Manuel
da Silva Oliveira. 3000109324

Aviso
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração de uma parcela de terreno (alteração da
licença da operação de loteamento), que corre os seus termos sob:

Processo n.º 896/2003;
Requerente � José Moreira de Almeida e José Maria da Silva

Morais.

A parcela de terreno a alterar está descrita na Conservatória do
Registo Predial de Santa Maria da Feira sob o n.º 01003/230498, ins-
crito na matriz sob o n.º 2059 urbano da freguesia de Nogueira da
Regedoura deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, poden-
do os interessados consultar o processo de licenciamento (projecto
de alteração ao alvará de loteamento n.º 39/97, emitido em 18 de
Dezembro de 1997) respectivos pareceres e informações técnicas no
Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal,
sita no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o horá-
rio normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados, podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

30 de Junho de 2003. � O Vereador (por delegação), José Manuel
da Silva Oliveira. 3000109326

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público, que por meu despacho de
7 de Julho de 2003, foi nomeado por tempo indeterminado, para a
categoria de técnico profissional de 1.ª classe � desenhador de cons-
trução civil, o candidato Ricardo Paulo Ribeiro Alves, na sequência
de concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar
de técnico profissional 1.ª classe � desenhador de construção civil,
aberto por aviso afixado no edifício dos Paços do Município de San-
tana no dia 2 de Julho de 2003.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar
da data de publicação do presente aviso no Diário da República. (Isen-
to do visto do Tribunal de Contas.)

8 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro do Urbanismo,
Ambiente e Juventude, por delegação do Presidente da Câmara, José
Abel Encarnação Ornelas Almada. 1000229380

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 32/2003

Concurso interno de acesso geral para provimento de seis
lugares de principal, da carreira de assistente adminis-
trativo.

Nos termos do disposto nos artigos 9.º, 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, de har-
monia com o meu despacho de 4 de Junho de 2002 e no uso das
competências que me são conferidas pelo artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto concurso interno de
acesso geral, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publica-
ção deste aviso no Diário da República, para provimento de seis
lugares de assistente administrativo principal.

1 � O prazo de validade do concurso esgota-se com o preenchi-
mento das vagas, de acordo com o n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de
25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, com as respectivas altera-
ções, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decretos-Leis n.os 427/89, de 7
de Dezembro, aplicado à administração local pelo 409/91, de 17 de
Outubro.

3 � Conteúdo funcional � de acordo com o Despacho n.º 38/88,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

4 � Local de trabalho � as funções correspondente aos lugares
serão desempenhadas na Câmara Municipal de Santarém.

5 � Remuneração e outras condições de trabalho � os titulares dos
lugares a prover serão remunerados pelo índice 218, escalão 1, a que
corresponde o vencimento ilíquido de € 676,52, tendo em conta o
disposto no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na nova
redacção do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, sendo-lhes aplicáveis, no que concerne às regalias sociais e con-
dições de trabalho, as normas genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

6 � Requisitos de admissão:

Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

Requisitos especiais � 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.

7 � Formalização das candidaturas � os candidatos deverão for-
malizar a sua candidatura mediante requerimento, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Santarém, o qual, bem como a docu-
mentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente
na Repartição de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, ou re-
metido pelo correio, mediante carta registada com aviso de recepção,
expedida até ao prazo fixado, para o seguinte endereço: Câmara
Municipal de Santarém, Praça do Município, 2000-027 Santarém,
devendo no requerimento constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, número de contribuinte, fi-
liação, naturalidade, data de nascimento, estado civil, número
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e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, residência completa, código postal e número de
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa

menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute susceptí-
vel de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir
motivo de preferência legal, os quais só serão tidos em con-
sideração pelo júri desde que devidamente comprovados.

8 � O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena de
exclusão do concorrente, ser acompanhado da seguinte documenta-
ção:

a) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Curriculum vitae pormenorizado, datado e assinado pelo
candidato, do qual deve constar a identificação pessoal, ha-
bilitações literárias, experiência profissional e formação pro-
fissional e quaisquer outras circunstâncias que possam influir
no mérito do concorrente, ou constituir motivo de prefe-
rência legal, as quais serão tidas em consideração pelo júri
quando devidamente comprovadas;

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Declaração comprovativa do serviço a que pertencem, onde

conste a categoria que possuem tempo de serviço na catego-
ria, classificação de serviço dos últimos três anos e natureza
do vínculo, se não for funcionário desta Câmara Municipal.

9 � O requerimentos deverá ainda ser acompanhado dos documen-
tos comprovativos dos requisitos gerais constantes no n.º 6 do pre-
sente aviso, os quais poderão ser dispensados se os candidatos decla-
rarem no próprio requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação em que se encontram relativamente a
cada um desses requisitos, em conformidade com o disposto no n.º 2
do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 � Dispensa de documentos � os funcionários destes serviços
ficam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos, desde que os mesmos constem do seu processo indivi-
dual, devendo declarar o facto no requerimento de admissão.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Entrevista profissional de selecção;
b) Avaliação curricular.

11.1 � A entrevista profissional de selecção visará determinar e
avaliar, mediante uma relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as capacidades e aptidões do candidato, por comparação
com o perfil de exigências da função, definindo-se os seguintes crité-
rios:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Capacidade de relacionamento e participação.

A entrevista tem a duração máxima de 30 minutos e é pontuada
numa escala em que os candidatos podem ser agrupados nos seguintes
níveis:

Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável � 10 a 12 valores;
Favorável com reservas � 8 a 9 valores;
Não favorável � < 8 valores.

11.2 � Avaliação curricular, em que serão considerados e ponde-
rados de acordo com as exigências da função os seguintes factores:

A habilitação literária de base, a formação profissional, a expe-
riência profissional e a classificação de serviço.

a) Habilitação literária, onde se ponderará a titularidade da habili-
tação.

b) Formação profissional, em que se ponderarão as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área funci-
onal dos lugares postos a concurso.

c) Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade do concurso, sendo avalia-
da, designadamente, pela sua natureza e duração.

d) Classificação de serviço, será ponderada através da aplicação do
coeficiente 2, à média aritmética simples das classificações de serviço

na expressão quantitativa, no período mínimo exigido legalmente,
convertida para a escala de 0 a 20.

A ordenação dos concorrentes, resultante da aplicação da avalia-
ção curricular, será expressa numa escala de 0 a 20 valores, de acordo
com a seguinte fórmula:

3HL + 2FP + 3EP + 2CS
AC = ����������

10

em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitação literária;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço.

As regras a observar na valorização dos diversos elementos de
avaliação, são as seguintes:

Habilitações literárias:

Habilitações legalmente exigidas � 18 valores;
Mais que as habilitações legalmente exigidas � 20 valores.

Formação profissional:

Sem acções de formação � 10 valores;
Até 50 horas � 11 valores;
De 51 a 100 � 13 valores;
De 101 a 150 � 16 valores;
Mais de 150 � 20 valores.

Só serão contabilizadas as acções de formação adequadas às fun-
ções inerentes ao lugar colocado a concurso, não podendo este
valor ser superior a 20 valores.

Experiência profissional:

Até 3 anos � 12  valores;
De 3 a 6 anos � 14 valores;
De 6 a 10 anos � 16 valores;
De 10 a 15 anos � 18 valores;
Mais de 15 anos � 20 valores.

12 � A classificação final e o consequente ordenamento dos can-
didatos derivará da fórmula abaixo indicada e será expressa na escala
de 0 a 20 valores, resultante da média aritmética das classificações
obtidas nos métodos de selecção.

EPS + AC
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

12.1 � Em caso de igualdade de classificação é preferido o candi-
dato que reuna as condições previstas no artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, cons-
tam da acta dos critérios, a qual será facultada aos candidatos, sempre
que solicitada.

13 � O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � presidente da Câmara, Rui Pedro de Sousa Barreiroa,
engenheiro, que será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

Vogais efectivos:

Vereador, Joaquim Augusto Queiroz Frazão Neto, enge-
nheiro.

Técnico superior de 2.ª classe, Dr. Carlos Sampaio Rosa.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão Administrativa, Cremilde Ferreira Carva-
lho Fernandes da Silva Bento.

Chefe de secção, Dulcinia do Rosário Mendes Duarte Fer-
nandes.

14 � Afixação das listas � as listas de candidatos admitidos e
excluídos, bem como a lista de classificação final, serão afixadas para
consulta, no edifício dos Paços do Município, Repartição de Recursos
Humanos, Praça do Município, nesta cidade e ou publicadas no Diá-
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rio da República nos termos dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

4 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Rui Pedro de
Sousa Barreiro. 3000109576

Aviso n.º 40/2003

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 4 de Junho de 2003 e no uso da competência que
me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
nos termos do disposto do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, aplicada à administração local por força do artigo 1.º do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro e dado que o lugar se encontra
vago, nomeio, em regime de substituição, por seis meses, como direc-
tor de Departamento de Assuntos Culturais e Sociais, Nuno Ferreira
da Costa Domingos, assessor principal, da carreira de sociologia.

Esta nomeação produz efeitos a partir de hoje.

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Rui Pedro de Sousa
Barreiro. 3000109579

Aviso n.º 41/2003

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 4 de Junho de 2003 e no uso da competência que
me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e
nos termos do disposto do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, aplicada à administração local por força do artigo 1.º do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e dado que o lugar se encon-
tra vago, nomeio, em regime de substituição, por seis meses, como
chefe de Divisão de Cultura e Turismo, Humberto Nelson de Jesus
Ferrão, assessor principal, da carreira de sociologia.

Esta nomeação produz efeitos a partir de hoje.

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Rui Pedro de Sousa
Barreiro. 3000109583

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso

Renovação das comissões de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 20 de Junho corrente, no uso da competência prevista no artigo 68.º,
n.º 2, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos termos do
artigo 18.º, n.º 3 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro,
foram renovadas as comissões de serviço do chefe de Divisão de Ser-
viços Urbanos, engenheiro António Gomes da Silva Santos, e do che-
fe de Divisão de Obras de Construção Civil, engenheiro António Ja-
cinto Branco Moreira Guerreiro, pelo período de três anos, e com
efeitos a partir do próximo dia 19 de Outubro.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Pau-
lino da Silva Paiva. 1000229360

JUNTA DE FREGUESIA DE ABRAGÃO

Edital
Brasão, bandeira e selo branco

António Azevedo Mendes, presidente da Junta de Freguesia da Vila de
Abragão, do município de Penafiel:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia de Abragão, do município de Penafiel, tendo em
conta o parecer emitido em 12 de Fevereiro de 2003, pela Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi
aprovado sob proposta desta Junta de Freguesia em sessão da Assem-
bleia de Freguesia de 17 de Abril de 2003:

Brasão � escudo de azul, com monte de prata, firmado nos flan-
cos e movente de um pé ondando de prata e azul de três tiras,
carregado de um maço de negro, posto em faixa; em chefe,
duas chaves, uma de ouro e outra de prata, passadas em aspa,
com os palhetões para cima. Coroa mural de prata de quatro
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «ABRAGÃO».

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
Abragão � Penafiel».

O Presidente da Junta, António Azevedo Mendes. 3000109215

JUNTA DE FREGUESIA DE ALTO DO SEIXALINHO

Aviso

Concurso externo de ingresso para a categoria
de operário qualificado � jardineiro

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Junta de Freguesia de Alto do Seixalinho de 23 de Junho de
2003, foi nomeado para o lugar vago de operário qualificado � jar-
dineiro, do quadro de pessoal desta autarquia, João Filipe Martins
Moura.

O nomeado tomará posse a 1 de Julho de 2003.

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, José António
Marques Antunes. 3000108614

Despacho
José António Marques Antunes, presidente da Junta de Freguesia do

Alto do Seixalinho:

Por deliberação do executivo da Junta do passado dia 5 de Junho de
2003, ordena a publicação de aviso de nomeação de concurso exter-
no de ingresso para a categoria de operário qualificado � jardineiro,
no Diário da República, 3.ª série.

O nomeado João Filipe Martins Moura tomará posse a 1 de Julho
de 2003.

24 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, José António
Marques Antunes. 3000108615

JUNTA DE FREGUESIA DE ANDRÃES

Edital

Brasão, bandeira e selo

Domingos Cunha da Costa, presidente da Junta de Freguesia de Andrães,
do município de Vila Real:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Andrães, do município de Vila Real, tendo em conta o
parecer emitido em 11 de Março de 2003, pela Comissão de Heráldi-
ca da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido,
nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em
sessão da Assembleia de Freguesia de Andrães de 21 de Junho de 2003:

Brasão � escudo de verde, rodízio de prata realçado de negro;
em chefe, dois ramos de castanheira de prata, com ouriços do
mesmo, abertos de vermelho; em campanha, ovelha passante
de ouro, realçada de negro. Coroa mural de prata de três tor-
res. Listel branco, com a legenda a negro: «ANDRÃES».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Andrães � Vila Real».

14 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, Domingos Cunha
da Costa. 3000109317

JUNTA DE FREGUESIA DE ANELHE

Edital

Brasão, bandeira e selo

Carlos Alberto Gonçalves Esteves, presidente da Junta de Freguesia
de Anelhe, do município de Chaves:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Anelhe, do município de Chaves, tendo em conta o pa-
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recer emitido em 6 de Maio de 2003, pela Comissão de Heráldica da
Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos
termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão
da Assembleia de Freguesia de 30 de Junho de 2003:

Brasão � escudo de verde, palma de ouro posta em pala, entre
dois cachos de uvas de ouro, folhados de prata; em campanha,
uma lira de ouro. Coroa mural de prata de três torres. Listel
branco, com a legenda a negro: «ANELHE».

Bandeira � branca. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Anelhe � Chaves».

1 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, Carlos Alberto Gon-
çalves Esteves. 3000109318

JUNTA DE FREGUESIA DE JAZENTE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um assistente administrativo

1 � Para os devidos efeitos se torna público, que se encontra aberto
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação deste aviso
em Diário da República, concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de assistente administrativo, remunerado pelo
vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, valor € 605,14.

2 � O concurso é feito pela Junta de Freguesia de Jazente e Junta
de Freguesia de Gouveia S. Simão, de acordo com as deliberações de
28 de Março e 29 de Março do corrente ano, respectivamente, nos
termos do disposto no artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17
de Junho.

3 � O concurso é válido para a vaga posta a concurso caducando
com o respectivo preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26
de Janeiro de 1989.

5 � Os locais de trabalho serão nas áreas das Juntas de Freguesia
de Jazente e Gouveia S. Simão, a tempo parcial (50%) em cada uma
delas.

6 � Composição do júri:

Presidente � Eduardo Monteiro Pinheiro, presidente da Junta de
Freguesia de Gouveia S. Simão.

Vogais efectivos � Manuel da Silva Pinheiro, presidente da Jun-
ta de Freguesia de Jazente, que substituirá o presidente nas suas
faltas ou impedimentos, e Dr. Joaquim Jorge Leal Poço Gas-
par, chefe de Divisão da Administração Geral da Câmara
Municipal de Amarante.

Vogais suplentes � Fernando Macedo da Silva, secretário da Junta
de Freguesia de Jazente, e Alcino Gonçalves Morais, secretá-
rio da Junta de Freguesia de Gouveia S. Simão.

7 � Requisitos de admissão � poderão candidatar-se os indivíduos
que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidatu-
ras, reunam os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais � são requisitos gerais de admissão a con-
curso os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

7.2 � Requisitos especiais � o recrutamento faz-se de entre indi-
víduos habilitados com o 11.º ano de escolaridade ou equivalente nos
termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro.

8 � Os métodos de selecção a utilizar � prova escrita de conhe-
cimentos gerais, prova de conhecimentos específicos e avaliação cur-
ricular.

8.1 � As provas escritas de conhecimentos serão classificadas de
0 a 20 valores, terão, cada uma, carácter eliminatório quando a clas-
sificação nelas obtidas for inferior a 9,5 valores, terão a duração de
duas horas cada e incidirá sobre as seguintes matérias:

8.1.1 � Prova de conhecimentos gerais:

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos do município e das freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/
99, de 14 de Setembro, com as alterações que lhe foram in-
troduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

8.1.2 � Prova de conhecimentos específicos:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Administração
Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro, e Regime jurídico de férias, faltas e licenças, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as altera-
ções que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de Novem-
bro, e 70-A/2000, de 5 de Maio.

8.2 � Na avaliação curricular são considerados e ponderados:

Habilitações académicas de base (HA), sendo ponderada a titula-
ridade de um grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

Formação profissional (FP), sendo ponderadas as acções de for-
mação e aperfeiçoamento profissional cujo conteúdo funcio-
nal se insirá na área do lugar a prover;

Experiência profissional (EP), sendo ponderado o desempenho
efectivo de funções na área da actividade para que o concurso
foi aberto, bem como outras capacitações adequadas, sendo
avaliado, designadamente, pela sua natureza e duração.

A classificação de avaliação curricular (AC) será a resultante da
seguinte fórmula:

HA + FP + EP
CF = ������

3

A avaliação curricular será pontuada numa escala de 0 a 20 valo-
res.

A classificação final dos concorrentes resulta da aplicação dos
métodos de selecção, será expressa de 0 a 20 valores e efectuada de
acordo com a seguinte fórmula:

PCG + PCE + AC
CF = �������

3

em que:

CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
AC = avaliação curricular.

9 � Os critérios de apreciação e selecção da avaliação curricular,
bem como o sistema de classificação final constam de actas de reu-
niões do júri do concurso.

10 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Jazente, entre-
gue pessoalmente na sede da Junta de Freguesia de Jazente, Lugar das
Mimosas, 4600-652 Jazente, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo prazo fixado, e dele deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, estado
civil, nacionalidade, data de nascimento, residência, número
e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero de contribuinte e situação militar);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata com indicação

do Diário da República em que o presente aviso foi publi-
cado;

d) Quaisquer outros elementos em que os candidatos entendam
dever especificar para melhor apreciação do seu mérito.

10.1 � Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Documento autêntico, autenticado, comprovativo das habi-
litações literárias e ou profissionais exigidas, com a indica-
ção da média final;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte;
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d) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;
e) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na

alínea d) do número anterior, sem que as mesmas não serão
consideradas;

f) Comprovativos dos requisitos gerais de admissão previstas
nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso.

10.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais referidos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do
n.º 7.1, se os candidatos declararem, nos respectivos requerimentos,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada uma das referidas alíneas.

10.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis nos termos das alíneas a), b), c), d),
e) e f) do n.º 10.1 determina a exclusão do concurso.

10.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentos das suas declarações.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

12 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final � a lista de candidatos admitidos será afixada na sede
da Junta, sendo os candidatos excluídos notificados nos termos do n.º 1
do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho e a lista de
classificação final será publicada nos prazos estabelecidos e nos ter-
mos dos artigos 34.º e 38.º do referido diploma.

13 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, e 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

14 � Os candidatos com deficiência, abrangidos pelo Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, têm preferência em igualdade de clas-
sificação, prevalecendo esta sobre qualquer outra preferência legal,
devendo declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de
honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência que
possui, sendo dispensada a apresentação imediata de documentos com-
provativos.

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 progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

26 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, Manuel da Silva
Pinheiro. 1000229341

JUNTA DE FREGUESIA
DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Aviso

Concurso interno de acesso para um lugar
de chefe de secção

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, faz-se público que por deliberação da Junta de Freguesia
de Nossa Senhora da Conceição e aprovada em assembleia de fregue-
sia em 25 de Junho de 2003, faz-se público que, pelo prazo de três
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, se encontra aberto concurso interno de acesso geral
para preenchimento de um lugar de chefe de secção, área administra-
tiva, do quadro de pessoal da Junta de Freguesia, aprovado em 7 de
Junho de 2002 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 167,
de 22 de Junho de 2002.

1 � O presente concurso é válido para a vaga posta a concurso
caducando com o seu preenchimento.

2 � Compete genericamente ao chefe de secção oriental, coorde-
nar e supervisionar as actividades desenvolvidas numa secção admi-
nistrativa, executando e fazendo executar todas as acções e tarefas
administrativas, com especial incidência nas áreas de pessoal, conta-
bilidade, património e economato, expediente e arquivo.

3 � O local de trabalho situa-se na sede da Junta de Freguesia em
Vila Real, sita na Rua de Frei Miguel Contreiras, 5000-406 Vila Real.

4 � A remuneração é a correspondente ao escalão aplicável da
respectiva categoria.

5 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração pública cen-
tral.

6 � Os requisitos gerais de admissão a concurso são os constantes
do artigo 29.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 204/98, sendo os especiais a
posse da categoria de assistente administrativa especialista com a clas-
sificação de serviço não inferior a Bom.

7 � Os métodos de selecção a utilizar são a avaliação curricular e
a entrevista profissional de selecção.

8 � Os critérios objecto de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção e, bem assim, o sis-
tema e fórmulas de classificação dos candidatos constam expressa-
mente da acta n.º 1, aprovada pelo júri do concurso na sua primeira
reunião, a qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � A ordenação dos candidatos aprovados é feita de harmonia
com a classificação final, resultando esta da média aritmética simples
das classificações obtidas em ambos os métodos de selecção.

10 � As candidaturas devem ser formalizadas mediante requeri-
mento, em papel normalizado, nos termos do Decreto-Lei n.º 112/
90, de 4 de Abril, dirigido ao presidente da Junta, dele devendo cons-
tar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço de identificação que o emitiu, residência e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da categoria e serviço a que está vinculado;
d) Identificação do concurso, com referência ao número e data

do Diário da República;
e) Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne os re-

quisitos gerais de admissão a concurso e provimento em fun-
ções públicas enunciadas no artigo 29.º, n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 204/98;

f) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem sus-
ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal.

11 � O requerimento deverá ser acompanhado da seguinte docu-
mentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado pelo candida-
to, do qual constem as habilitações literárias e profissionais,
a experiência profissional, com indicação das funções que
exerce e as desempenhadas anteriormente e corresponden-
tes períodos, bem como a formação e aperfeiçoamento pro-
fissional relacionados com as áreas funcionais do lugar a
prover, nomeadamente acções de formação, estágios, cur-
sos, seminários e outros, com indicação das entidades pro-
motoras, das datas em que foram realizados, do tempo (dias
ou horas) da sua duração, devendo ainda ser apresentada a
respectiva comprovação;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração actualizada, devidamente autenticada, da qual

constem inequivocamente a existência e a natureza jurídica
do vínculo, a categoria e o tempo de serviço, contado até
ao termo do prazo de admissão das candidaturas, na catego-
ria, na carreira e na função pública;

e) Documento comprovativo das classificações de serviço dos
últimos três anos;

f) Declarações ou documentação comprovativa das circunstân-
cias referidas na alínea f) do número anterior, sem o que não
serão as mesmas consideradas.

11.1 � As declarações e os documentos atrás referidos relativa-
mente aos candidatos que pertençam ao quadro da Junta de Freguesia,
ficando estes igualmente dispensados da apresentação dos documen-
tos, desde que os mesmos se encontrem arquivados no respectivo
processo individual.

12 � O requerimento e demais documentação devem ser apresen-
tados até ao termo do prazo fixado para a apresentação de candida-
turas, sendo entregues pessoalmente contra recibo, ou remetidos pelo
correio, com aviso de recepção, para Junta de Freguesia, Secção de
Pessoal e Assuntos Gerais, Rua de Frei Miguel Contreiras, 5000-406
Vila Real, atendendo-se neste último caso à data do registo.

13 � A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas nos termos conjugados do artigo 33.º, n.º 2 e dos n.os 1 e
2 do artigo 34.º, bem como nos termos dos n.os 1, 2, 3 e 4 do ar-
tigo 38.º e dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 40.º do citado Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � O júri tem a seguinte composição:

O Presidente � Isildo Moreira Paulo.
Vogais efectivos:

Maria Celeste Fernandes Rodrigues.
António Manuel Areias da Costa Agarez.
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Vogais suplentes:

António Maria Pinto.
José Manuel Martins Pinto.

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, Isildo Moreira
Paulo. 3000108590

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DE BELÉM

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que Cristina Maria da Silva
Gomes Salva tomou posse do lugar de assistente administrativo prin-
cipal do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Santa Maria de
Belém no dia 30 de Maio de 2003, tendo sido empossante o presi-
dente da referida Junta.

30 de Maio de 2003. � O Presidente da Junta, Fernando Ribeiro
Rosa. 3000108115

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que Rosa Gonçalves de
Sousa Fanado tomou posse do lugar de assistente administrativo espe-
cialista do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Santa Maria de
Belém no dia 30 de Maio de 2003, tendo sido empossante o presi-
dente da referida Junta.

30 de Maio de 2003. � O Presidente da Junta, Fernando Ribeiro
Rosa. 3000108119

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que Maria Teresa de Bar-
ros Moreira da Costa e Silva tomou posse do lugar de assistente admi-
nistrativo especialista do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de
Santa Maria de Belém no dia 30 de Maio de 2003, tendo sido
empossante o presidente da referida Junta.

30 de Maio de 2003. � O Presidente da Junta, Fernando Ribeiro
Rosa. 3000108120

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso n.º 38/RRH/2003

Transferência

Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços, na sua de 27 de Maio de 2003, deliberou
deferir o pedido de transferência da assistente administrativa dos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, Ana Márcia
Lousado Ferreira, para o quadro destes Serviços Municipalizados, ao
abrigo 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,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro.

A nomeação terá efeitos a partir do dia 1 de Agosto de 2003.

7 de Julho de 2003. � O Director do Departamento Administrati-
vo e Financeiro, Albino Cunha. 3000109269

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados, em sua
reunião de 30 de Abril de 2003, foi deferido o pedido de licença sem
vencimento por um ano, ao condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais, António Martinho Pereira de Matos, a partir de 11 de Ju-
nho de 2003.

3 de Julho de 2003. � O Vogal do Conselho de Administração,
com poderes delegados, Jorge Alves Cardoso. 1000229357

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados, em sua
reunião de 15 de Maio de 2003, foi convertida em definitiva a nome-
ação de Isabel Maria do Rosário Trindade, no lugar de telefonista, a
partir do dia 2 de Maio de 2003, data em que fez um ano de serviço
no lugar que actualmente ocupa, conforme determinam os artigos 6.º
e 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

3 de Julho de 2003. � O Vogal do Conselho de Administração,
com poderes delegados, Jorge Alves Cardoso. 1000229359

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso
Concurso interno de acesso geral para uma vaga
de técnico superior de engenharia civil, principal

1 � 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, pelo que nos termos do disposto no artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por
deliberação do conselho de administração de 17 de Junho de 2003, se
encontra aberto concurso interno de ingresso para uma vaga na car-
reira de tesoureiro.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido pelo prazo de três
meses.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações que
lhe foram conferidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 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 Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver encontra-se descrito no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � Local de trabalho � as funções correspondentes ao lugar em
concurso serão desempenhadas no edifício sede dos Serviços Munici-
palizados de Águas e Saneamento de Matosinhos.

6 � Remunerações e outras condições de trabalho � as correspon-
dentes ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, e seus anexos, sendo as condições de traba-
lho e regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários
da administração local.

7 � Requisitos de admissão:

Gerais � só são admitidos ao concurso os candidatos que possu-
am os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

interdito para o exercício das funções a que se candi-
data;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-
veis ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

Especiais � possuir os requisitos definidos no artigo 7.º, n.º 2,
alínea c) do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

8 � Apresentação de candidaturas:
8.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidatura é de 10

dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, 3.ª série.

8.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, em folha de papel normalizado de
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formato A4, dirigido ao presidente do conselho de administração e
entregues pessoalmente ou enviado pelo correio, com aviso de recep-
ção expedido até ao termo do prazo fixado, para a Secção de Pessoal,
sito na Rua de 1.º de Maio, 4450-273 Matosinhos, dele devendo cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, estado civil, profissão, número, data de emis-
são e validade do bilhete de identidade e serviço que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, número de
telefone e código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata referenciando a data de publicação

do presente aviso no Diário da República;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influenciar na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, as quais só serão tidas
em consideração se devidamente comprovadas;

e) Declaração a que alude a alínea a) do n.º 9, caso opte pela
faculdade aí prevista.

9 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão deve-
rão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documenta-
ção:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enunciados
nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os quais são dispensados desde
que os candidatos declarem no respectivo requerimento, sob
compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos enunciados nas citadas alíneas;

b) Relativamente à alínea c) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos deverão apresentar
documento comprovativo ou fotocópia simples;

c) Declaração emitida pelo serviço de origem devidamente as-
sinada de onde conste a categoria que possui, o respectivo
escalão e o tempo de serviço na categoria e carreira;

d) Quaisquer outros elementos comprovativos de qualificação
e experiência profissional que o candidato entenda dever ser
apreciado pelo júri.

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

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
os seguintes:

Os métodos de selecção constarão de avaliação curricular e en-
trevista profissional de selecção.

Na classificação final, o ordenamento final dos concorrentes será
expresso de 0 a 20 valores e efectuado de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = 0,5 AC (0,2 FP + 0,3 EP + 0,2 HA + 0,3 CS) + 0,5 EPS

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional;
CS = classificação de serviço;
HA = habilitação académica;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular � onde se visa avaliar as aptidões profissio-
nais do candidato na área para que o concurso é aberto com base na
análise do respectivo currículo profissional.

Formação profissional � onde se ponderará as acções de forma-
ção e aperfeiçoamento profissional relacionado com a área funcional
do lugar posto a concurso:

Sem formação � 10 valores;
Até 30 horas de formação � 15 valores;
> de 30 £ 60 horas � 17 valores;
> de 60 horas � 20 valores.

Experiência profissional � a avaliar de acordo com o seguinte
parâmetro:

Um valor por cada ano de serviço na carreira de técnico supe-
rior de engenharia.

Esta classificação tem como limite máximo 20 valores.

Habilitação académica � onde se ponderará a titularidade de grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida:

Licenciatura � nota final de 10-13 valores = 14 valores;
Licenciatura � nota final de 14-16 valores = 16 valores;
Licenciatura � nota final de > 16 valores = 18 valores;
Mestrado = 20 valores.

Classificação de serviço � a classificação de serviço será avaliada
pelas menções quantitativas de classificação de serviço obtida nos
últimos três anos e convertida numa escala de 0 a 20 valores.

Entrevista profissional de selecção � na entrevista serão ponde-
rados os seguintes critérios:

Conhecimento demonstrado sobre as funções exercidas;
Capacidade de autonomia;
Facilidade de comunicação e exposição do raciocínio.

Este factor será pontuado numa escala de 0 a 20 valores e resulta-
rá da média aritmética da ponderação dos três critérios.

11 � Afixação das listas � as listas de candidatos e a lista de clas-
sificação final serão afixadas para consulta, na Secção de Pessoal ou
publicadas no Diário da República conforme o número de candida-
tos.

12 � Júri do concurso � o júri terá a seguinte composição:

Presidente � vogal do conselho de administração, Serafim Pe-
reira Lopes.

Vogais efectivos � director do Departamento Municipal de Es-
tudos, Planeamento e Projectos, engenheiro José Manuel Pi-
res (que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos),
e chefe de Divisão Municipal de Estudos, Planeamento e Pro-
jectos, engenheira Fernanda Maria Sousa Machado.

Vogais suplentes � directora do Departamento Municipal Ad-
ministrativo e Financeiro, Dr.ª Fernanda Manuela Matos Pin-
to, e director do Departamento Municipal de Águas e Sanea-
mento, engenheiro João Emiliano Falcão Reis Rodrigues.

13 � Actas de reuniões do júri � os critérios de apreciação e pon-
deração da avaliação curricular e da entrevista profissional de selec-
ção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solici-
tada.

24 de Junho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Guilherme Pinto. 1000229374

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DE CASTELO

Aviso

Torna-se público que, o presidente do conselho de administração
nomeou em 3 de Julho de 2003, os seguintes funcionários:

António José Maciel Gomes Barbosa, na categoria de operário
qualificado (canalizador), escalão 1, índice 139;

Salomão David Lobo Sampaio, na categoria de operário qualifi-
cado (canalizador), escalão 3, índice 157;

Mário Jorge Lima Rodrigues, na categoria de operário qualifica-
do (canalizador), escalão 2, índice 148.

A aceitação dos lugares terão lugar no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Maria Costa. 1000229356

Aviso

Torna-se público que o nosso conselho de administração, na sua
reunião de 11 de Junho de 2003, deliberou, prorrogar o regime de
substituição, como chefe da Divisão Administrativa e Financeira, da
técnica superior principal destes Serviços Municipalizados Isabel Maria
Lima Araújo Silva, por mais seis meses, a partir de 2 de Julho de
2003, nos termos do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho.

4 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Maria Costa. 1000229358
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RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso
Rectificação de aviso

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara Mu-
nicipal:

Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República,
3.ª série, n.º 146, de 27 de Junho de 2003, a pp. 13 264 e 13 265, o

aviso de abertura do concurso supra mencionado, rectifica-se que onde
se lê «Concurso interno geral de acesso para provimento de dois lu-
gares de fiscal municipal de 1.ª classe.» deve ler-se «Concurso inter-
no geral de acesso para provimento de dois lugares de fiscal munici-
pal principal.» onde se lê «5 � São condições de admissão estar
provido com o mínimo de três anos na categoria de fiscal municipal
2.ª classe, com a classificação de serviço de Bom nos últimos três
anos, conforme previsto na alínea b) do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.» deve ler-se «5 � São condições
de admissão estar provido com o mínimo de três anos na categoria de
fiscal municipal 1.ª classe, com a classificação de serviço de Bom nos
últimos três anos, conforme previsto na alínea b) do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.».

30 de Junho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria do Car-
mo Pires Almeida Borges. 3000109315
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MANUEL
REYMÃO PINTO, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 59, 2.º, direito, 1250-068 Lisboa

Capital social: € 75 000

Matrícula n.º 55 676 da Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa.

Contribuinte n.º 500831211.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do Código das Sociedades Comerciais e dos estatutos
convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral
extraordinária no próximo dia 25 de Agosto de 2003, pelas 19 horas,
na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar a dissolução, ou alienação de quotas, ou
a manutenção da situação existente relativamente à sociedade
dependente denominada «Clínica Holística Internacional, L.da».

15 de Julho de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Ana Maria do Vale Gonilho. 3000109658

COR ON LINE � COMÉRCIO DE ARTE, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Nicolau Carneiro, 15, 3.º,
esquerdo, traseiras, Paços de Ferreira

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Paços de
Ferreira sob o n.º 1599.

Pessoa colectiva n.º 505272326.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos convoco a assembleia geral
anual dos accionistas da Cor On Line � Comércio de Arte, S. A.,
para reunir no próximo dia 25 de Agosto de 2003, pelas 12 horas, na
sede da sociedade, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas da sociedade
respeitantes ao exercício de 2002;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relati-
vos ao exercício de 2002;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

O relatório de gestão, os documentos de prestação de contas e os
demais elementos de informação preparatórios da assembleia geral são
postos à disposição dos Srs. Accionistas na sede social e no prazo
legal.

Requisitos para participação e exercício do direito de voto. �
Advertem-se os Srs. Accionistas que, nos termos dos estatutos, a
assembleia geral é constituída somente pelos accionistas que detenham
pelo menos 100 acções e que até oito dias antes da realização da
assembleia as tenham averbado em seu nome nos registos da socieda-
de, sendo nominativas, ou depositadas em seu nome, nos cofres da
sociedade ou numa instituição de crédito ou em intermediário finan-
ceiro autorizado nos termos da lei, sendo ao portador. Este depósito
na instituição de crédito ou em intermediário financeiro tem de ser
comprovado por carta emitida por qualquer destas entidades que dê
entrada na sociedade pelo menos oito dias antes da data da assembleia.
Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se comunicarem
essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral, por escrito,
até três dias antes da data da sua realização, salvo se tiverem com-
provado a realização daquele depósito.

14 de Julho de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Eduardo Verde Pinho. 3000109607

FUNDO DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES DA UNISYS

Alteração do contrato constitutivo

Certifica-se, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º e do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de Novembro, que:

a) O Fundo de Pensões da Unisys foi constituído por escritura
pública datada de 30 de Dezembro de 1987 e posteriormente alterado
conforme publicações no Diário da República, 3.ª série,
n.os 298, 69, 24 e 260, de 23 de Dezembro de 1993, 22 de Março de
1997, 29 de Janeiro de 1999 e 9 de Novembro de 2001, respectiva-
mente;

b) A presente alteração ao contrato constitutivo foi celebrada entre
a Unisys (Portugal) Sistemas de Informação, S. A., como associado, e
a Companhia de Seguros Tranquilidade Vida, S. A., como entidade
gestora, e devidamente autorizada pelo Instituto de Seguros de Portu-
gal em 13 de Maio de 2003, tendo a alteração do plano de pensões
efeito a 1 de Janeiro de 2003;

c) O contrato constitutivo foi alterado nos seguintes termos:
1 � Denominação do fundo. � o fundo de pensões tem a deno-

minação de Fundo de Pensões da Unisys.
2 � Identificação do associado. � O associado deste Fundo de Pen-

sões é a Unisys (Portugal) Sistemas de Informação, S. A., com sede
no Edifício Monumental, Avenida de Praia da Vitória, 71-A, 7.º, em
Lisboa.

3 � Objectivo. � O Fundo de Pensões da Unisys tem como ob-
jectivo exclusivo garantir o pagamento de pensões de reforma por
velhice, invalidez ou sobrevivência de acordo com o plano de pen-
sões adiante definido.

4 � Plano de pensões. � As pensões a atribuir ao abrigo do pre-
sente plano de pensões são as resultantes das contribuições do asso-
ciado a favor de cada participante, capitalizadas em função dos ren-
dimentos líquidos gerados pelo Fundo de Pensões, até ao momento da
sua atribuição.

O participante em efectividade de serviço poderá também efectuar
contribuições voluntárias para este plano de pensões.

4.1 � Definições:
Entidade gestora � Companhia de Seguros Tranquilidade Vida, S. A.,

com sede na Avenida da Liberdade, 242, em Lisboa, cujo capital so-
cial é de € 250 000 000.

Participante � qualquer empregado que faça parte do quadro efec-
tivo do associado.

Beneficiário � qualquer participante quando adquirir o direito à
pensão de reforma ao abrigo deste plano de pensões. Será também
considerado beneficiário qualquer pessoa com direito a uma pensão de
sobrevivência, conforme consignado neste plano de pensões.

Data normal de reforma � o próprio dia 1 ou o dia 1 do mês se-
guinte àquele em que o participante é efectivamente reformado pelo
regime geral de segurança social.

Salário pensionável (SP) � o salário base mensal ilíquido, incluin-
do os subsídios de férias e Natal, bem como o subsídio de função,
acrescido do valor das comissões sobre vendas e prémios de produti-
vidade, nos meses em que haja lugar ao pagamento desses montantes.
Não são considerados para efeitos de salário pensionável quaisquer
outras componentes da remuneração, ainda que com carácter de regu-
laridade.

Tempo de serviço pensionável (TSP) � o número de anos com-
pletos ao serviço do associado, contado desde a data de admissão até
à data em que se vença o direito ao pagamento de benefícios confor-
me definido neste plano de pensões.

Unidade de participação (UP) � o valor líquido global do Fundo é
dividido em unidades de participação.

4.2 � Contribuições:
4.2.1 � Crédito inicial:
4.2.1.1 � O património actual do Fundo, após retirados os prémios

únicos das rendas vitalícias imediatas das pensões em pagamento e
das rendas vitalícias diferidas para os 65 anos dos ex-empregados do
associado com direitos adquiridos por revogação do contrato de tra-
balho por mútuo acordo, à data da presente alteração, é creditado na
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conta individual de cada participante sob a forma de contribuição
inicial.

4.2.1.2 � O crédito inicial registado na conta individual de cada
participante corresponde, de forma proporcional, ao valor das res-
ponsabilidades por serviços passados individual emergente do plano
de benefício definido em vigor à data da presente alteração.

4.2.1.3 � O crédito inicial foi calculado de acordo com a antigui-
dade de cada participante em efectividade de serviço, contada até 31
de Dezembro de 2002, e determinado actuarialmente.

4.2.1.4 � O crédito inicial constitui direito adquirido do partici-
pante em função do seu tempo de serviço pensionável e conforme
previsto na tabela constante do n.º 4.4.4 deste contrato constitutivo.

4.2.2 � Contribuições regulares do associado e voluntárias dos
participantes:

4.2.2.1 � As contribuições regulares para financiar o presente pla-
no de pensões serão totalmente suportadas pelo associado, efectuadas
mensalmente, e iguais a 2% do salário pensionável de cada partici-
pante.

4.2.2.2 � O participante poderá efectuar, também mensalmente,
contribuições voluntárias para este plano de pensões em percentuais
de dígito inteiro incidentes sobre o salário pensionável.

4.2.2.3 � Caso o participante efectue contribuições voluntárias
para o Fundo, o associado contribuirá adicionalmente para o plano
de pensões com uma contribuição de valor igual à contribuição do
participante com o limite máximo de 2% do salário pensionável
daquele.

4.2.2.4 � A percentagem da contribuição voluntária do participan-
te, determinada a priori, poderá ser alterada anualmente por comuni-
cação ao associado, de acordo com os procedimentos internos esta-
belecidos.

4.2.2.5 � As contribuições do associado e do participante cessam
logo que o participante atinja a data normal de reforma, seja refor-
mado por invalidez, ocorra a morte do participante ou logo que cesse
por qualquer causa o vínculo laboral com o associado.

4.2.2.6 � As contribuições do associado cessam no dia 1 do mês
seguinte àquele em que o participante atinge os 65 anos de idade,
podendo, no entanto, manter-se as contribuições voluntárias do par-
ticipante até ao momento em que é efectivamente reformado pela
segurança social.

4.2.2.7 � As contribuições referidas serão utilizadas para adquirir
UP do Fundo de Pensões. O valor de cada contribuição é traduzido
em número de UP, através da sua divisão pelo último valor da UP
calculado.

4.2.3 � Serão abertos dois tipos de contas:
Conta 1 � conta que integra os seguintes valores:
a) As UP adquiridas com o crédito inicial conforme definido no

n.º 4.2.1;
b) As UP adquiridas com as contribuições regulares do associado

conforme definido no n.º 4.2.2.1;
c) As UP adquiridas com as contribuições voluntárias do associado

conforme definido no n.º 4.2.2.3.
As UP integradas nesta conta constituem direito adquirido do par-

ticipante em função do seu tempo de serviço pensionável, nas condi-
ções previstas no n.º 4.4.4.2.

Esta conta comporta as respectivas contas individuais de cada par-
ticipante.

Conta 2 � conta que integra as UP adquiridas com as contribui-
ções voluntárias dos participantes definidas no n.º 4.2.2.2. Esta
conta comporta as respectivas contas individuais de cada partici-
pante.

4.3 � Unidades de participação. � O Fundo é constituído por
UP, inteiras ou fraccionadas, tendo o valor inicial da UP sido fi-
xado em € 5.

A subscrição de UP não dá lugar à emissão de títulos representati-
vos, operando-se em sua substituição a um registo informático de UP
desmaterializadas.

O valor de cada UP, calculado mensalmente, será igual ao quocien-
te entre o valor líquido global do Fundo de Pensões (valor dos activos
que o integram, valorizados de acordo com o normativo legal, dedu-
zido dos encargos efectivos ou pendentes e acrescido de todos os seus
créditos) e o número total de UP existentes. As casas decimais utili-
zadas para descrever o valor de cada UP e o número de UP serão em
número de quatro.

4.4 � Benefícios:
4.4.1 � Reforma por velhice. � Ao atingir a data normal de re-

forma conforme estabelecido no n.º 4.1, cada participante terá direi-
to ao valor acumulado nessa data, resultante da conversão das UP das
respectivas contas individuais integradas nas contas 1 e 2, cessando a
partir desse momento qualquer tipo de contribuição para aquele.

4.4.2. � Reforma por invalidez. � Se o participante for reforma-
do por invalidez pela segurança social e na data em que tal situação
for comunicada ao associado, o participante terá direito ao valor
acumulado nessa data, resultante da conversão das UP das respectivas
contas individuais integradas nas contas 1 e 2, cessando a partir desse
momento qualquer tipo de contribuição para aquele.

4.4.3 � Morte durante a vigência do contrato de trabalho. � Em
caso de morte de um participante durante a vigência do contrato de
trabalho e na data em que o óbito for comunicado ao associado, os
beneficiários designados terão direito ao valor acumulado nessa data,
resultante da conversão das UP das respectivas contas individuais
integradas nas contas 1 e 2, cessando a partir desse momento qual-
quer tipo de contribuição para aquele.  Especificamente, quanto ao
benefício resultante das contribuições do associado, os beneficiários
designados deverão observar as regras estabelecidas para o regime geral
de segurança social quanto aos titulares do direito à pensão de sobre-
vivência. O benefício será repartido de forma equitativa por aqueles
beneficiários e conforme previsto no n.º 4.5.2.

4.4.4 � Cessação de serviço antes da data normal de reforma. �
Se um participante deixar de estar ao serviço do associado por outro
motivo que não seja a morte ou a reforma por invalidez, cessa o
pagamento das suas próprias contribuições assim como das contribui-
ções do associado para o Fundo e terá direito ao abrigo deste Plano
de Pensões:

4.4.4.1 � Ao valor acumulado na data da cessação de serviço,
resultante da conversão das UP da respectiva conta individual inte-
grada na conta 2, podendo ser pago conforme definido no
n.º 4.5.1.

4.4.4.2 � Ao valor acumulado na data da cessação de serviço, re-
sultante da conversão das UP da respectiva conta individual integrada
na conta 1, em função do tempo de serviço pensionável e de acordo
com a seguinte tabela:

Tempo de serviço pensionável do participante
Percentagem

do valor
acumulado

Inferior a 2 anos ........................................................ 0
Igual ou superior a 2 anos e inferior a 5 anos .......... 50
Igual ou superior a 5 anos ......................................... 100

O valor acumulado a que tem direito será pago conforme definido
no n.º 4.5.2.

§ único. O montante resultante das contribuições do associado so-
bre o qual não se tiverem constituído direitos adquiridos será utilizado
para financiamento das contribuições futuras daquele.

4.5 � Forma de recebimento dos benefícios:
4.5.1 � Benefícios resultantes de contribuições do participante:
4.5.1.1 � Podendo o Fundo de Pensões da Unisys ser contributivo,

o participante pode solicitar o reembolso do montante resultante da
conversão das UP relativas às contribuições por ele efectuadas, nas
situações previstas no plano de pensões e ainda em caso de doença
grave, entendido este conceito nos termos da lei em vigor. O reem-
bolso referido poderá ser efectuado sob a forma de renda, capital ou
qualquer combinação destes.

4.5.1.2 � Em caso de cessação de serviço conforme definido no
n.º 4.4.4, o participante terá de optar pela transferência do valor
acumulado resultante da conversão das UP da respectiva conta indi-
vidual integrada na conta 2 para uma apólice de seguro de vida, um
plano poupança reforma ou para um outro fundo de pensões.

4.5.1.3 � O participante deverá informar o associado e a entidade
gestora da forma como pretende receber o benefício ou o veículo
financeiro que pretende utilizar, nos 90 dias subsequentes à verifica-
ção dos eventos constantes dos n.os 4.5.1.1 e 4.5.1.2, respectivamente.
Caso não preste aquela informação no prazo estabelecido, o benefí-
cio será pago sob a forma de capital nas situações previstas no
n.º 4.5.1.1 e o veículo a utilizar para a situação prevista no n.º 4.5.1.2
será designado pelo associado ou pela entidade gestora.

4.5.2 � Benefícios resultantes de contribuições do associado:
4.5.2.1 � Antes do início do pagamento do benefício, a pedido do

beneficiário, é facultada a remição em capital da parte da pensão
devida, resultante da conversão das UP adquiridas com as contribui-
ções do associado, ou a sua transformação noutro tipo de renda, até
ao limite que estiver em cada momento legalmente estipulado.

Sempre que haja lugar ao pagamento de pensões, o respectivo va-
lor será determinado por forma a que as mesmas sejam pagas 12 vezes
ao ano.
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4.5.2.2 � Em caso de cessação de serviço antes da data normal de
reforma conforme definido no n.º 4.4.4, o valor acumulado resultan-
te da conversão das UP da respectiva conta individual integrada na
conta 1, sobre as quais se hajam constituído direitos adquiridos, deve-
rá ser transferido para uma apólice de seguro de vida ou para um outro
fundo de pensões. No entanto, o clausulado de qualquer um destes
veículos terá de respeitar os termos do contrato constitutivo do fun-
do de pensões da Unisys quanto às condições do recebimento do be-
nefício.

O participante deverá informar o associado e a entidade gestora,
nos 90 dias subsequentes à cessação do vínculo laboral, do novo veí-
culo para o qual pretende que o valor acumulado seja transferido. Caso
não preste aquela informação no prazo estabelecido, o veículo a uti-
lizar será designado pelo associado ou pela entidade gestora.

4.6 � Transferência de valores de outros fundos de pensões. �
Os participantes poderão, após o acordo do associado, transferir para
o Fundo de Pensões da Unisys os valores de que sejam titulares e que
lhes estejam igualmente afectos no âmbito do financiamento de um
plano de pensões.

Os valores a transferir de outros fundos poderão ser em dinheiro
ou outro tipo de activos.

Os valores e demais termos das condições de transferência serão
definidos pelas entidades gestoras dos fundos de origem e destino,
sujeitando-se aos imperativos legais em vigor.

Os valores transferidos de outros fundos de pensões serão credita-
dos na respectiva conta individual do participante integrada na con-
ta 2 e sujeitos ao regime previsto no Fundo de Pensões da Unisys
para as contribuições do participante, porém não darão origem às con-
tribuições voluntárias do associado previstas no n.º  4.2.2.3.

4.7 � Duração do plano. � Os benefícios deste plano de pen-
sões são atribuídos de forma voluntária, unilateral e livre do asso-
ciado e serão concedidos enquanto a sua situação económica e fi-
nanceira o permitir, sem prejuízo do previsto no n.º 11 deste
contrato constitutivo.

5 � Património inicial. � O património inicial do Fundo de Pen-
sões da Unisys foi de € 249 398,95, entregue em numerário pelo
associado à entidade gestora.

6 � Regras da administração do Fundo. � O financiamento do
plano de pensões é feito pelas contribuições do associado e pelas
contribuições dos participantes, definidas no n.º 4.2.

O Fundo de Pensões da Unisys comporta o seu valor inicial, con-
forme definido no n.º 5, e é alimentado pelas contribuições regulares
e voluntárias expressas em percentagem dos salários, de acordo com
o plano descrito.

Os valores recebidos pela entidade gestora serão investidos de acordo
com a legislação em vigor, tendo sempre presente os objectivos da
maior rentabilidade e segurança dos investimentos.

O Fundo é ainda alimentado pela totalidade do rendimento líquido
dos valores de investimento, bem como pela mais-valia realizada na
alienação ou reembolso de valores do seu património.

O Fundo incorpora os valores oriundos de outros fundos de pen-
sões conforme definido no n.º 4.6.

Serão considerados a débito do Fundo:
Os prémios únicos de inventário, pagos a uma seguradora, para

aquisição de rendas vitalícias imediatas reversíveis em 60% a fa-
vor do cônjuge sobrevivo, para os reformados que se encontram
a receber uma pensão pelo Fundo no momento da presente alte-
ração;

Os prémios únicos de inventário, pagos a uma seguradora, para
aquisição de rendas vitalícias diferidas para os 65 anos de idade
reversíveis em 60 % a favor do cônjuge sobrevivo, depois do pe-
ríodo de diferimento, para os ex-empregados do associado que por
revogação do contrato de trabalho por mútuo acordo tenham ga-
rantido o direito ao pagamento  de uma pensão diferida nos ter-
mos do contrato que estava em vigor no momento da presente
alteração;

Os prémios únicos de inventário, pagos a uma seguradora, para
aquisição de rendas vitalícias imediatas destinadas a garantir as pen-
sões dos participantes resultantes do plano de pensões e ou os capi-
tais de remição, conforme previsto no n.º 4.5;

Os montantes transferidos para outros fundos de pensões, apólices
de seguros de vida ou planos de poupança reforma conforme previsto
no n.º 4.5;

As cargas de gestão financeira e administrativa de acordo com o
estabelecido no contrato de gestão do fundo, pelo que haverá lugar,
nessa data, ao recálculo do valor de cada UP.

Os valores que integram o Fundo de Pensões da Unisys e os do-
cumentos representativos serão depositados no Banco Espírito San-
to, S. A.

7 � Empréstimos. � O Fundo de Pensões da Unisys não prevê a
concessão de empréstimos.

8 � Mudança de entidade gestora. � O associado tem o direito de
transferir, em qualquer data aniversária do contrato de gestão, a ges-
tão do Fundo para outra entidade gestora, mediante um aviso prévio
de três meses face àquela data, por escrito.

Esta transferência dependerá sempre da autorização prévia do Ins-
tituto de Seguros de Portugal.

Todos os valores que constituem o património do Fundo serão
transferidos para a gestão da nova entidade gestora, na data em que a
instrução de transferência produzir efeitos ou em que for aprovada
pelo Instituto de Seguros de Portugal, caso esta autorização seja pos-
terior.

Serão da conta do associado todas as despesas ocasionadas com
a transferência da gestão do Fundo desde que previamente infor-
madas.

A transferência do Fundo para qualquer outra entidade gestora não
implica a aplicação de qualquer penalidade.

9 � Mudança de entidade depositária. � A entidade gestora, me-
diante prévio acordo do associado, poderá transferir o depósito dos
valores do Fundo para outra instituição depositária, obrigando-se a
comunicar tal transferência e as respectivas condições contratuais ao
Instituto de Seguros de Portugal.

10 � Alterações às cláusulas. � O associado e a entidade gestora
têm direito de alterar as cláusulas do contrato constitutivo do Fundo,
de acordo com a legislação em vigor, ficando as referidas alterações
limitadas, no que respeita às cláusulas do plano de pensões, às seguin-
tes condições:

Nenhuma alteração poderá prejudicar o objectivo do Fundo defini-
do no n.º 3;

Toda a alteração deverá ser sujeita à aprovação do Instituto de
Seguros de Portugal.

11 � Cessação de contribuições para o Fundo:
11.1 � Contribuições do associado. � O associado, se pretender

deixar de contribuir para o Fundo, deverá comunicar tal facto me-
diante um aviso prévio de três meses, por carta registada dirigida à
entidade gestora e aos participantes.

Neste caso, o associado apenas será responsável pelo pagamento
de importâncias devidas em data anterior à tomada de efeito da refe-
rida comunicação.

Suspenso nos termos anteriores o pagamento das contribuições, o
Fundo deverá ser liquidado.

Após os pagamento de todas as importâncias devidas, o valor acu-
mulado, na data em que se procede à liquidação do Fundo, resultante
da conversão das UP das respectivas contas individuais integradas na
conta 1 será aplicado de uma das seguintes formas:

Transferido para um fundo de pensões aberto, devendo o contrato
de adesão ao mesmo respeitar os termos deste contrato constitutivo
quanto às condições do recebimento do benefício;

Utilizado na aquisição, junto de uma seguradora, de uma renda vi-
talícia diferida para os 65 anos de idade do participante.

11.2 � Contribuições do participante. � O participante pode em
qualquer momento suspender as contribuições para o Fundo e, neste
caso, o associado suspenderá igualmente as contribuições voluntárias
previstas no n.º 4.2.2.3.

Se, simultaneamente, o associado deixar de contribuir para o Fun-
do nos termos do n.º 11.1, o valor acumulado resultante da conver-
são das UP das respectivas contas individuais integradas na conta 2
será aplicado de uma das seguintes formas:

Transferido para um outro fundo de pensões;
Transferido para um plano poupança reforma (PPR);
Utilizado na aquisição, junto de uma seguradora, de uma renda vi-

talícia diferida para os 65 anos de idade do participante.
12 � Extinção do associado. � Em caso de extinção do asso-

ciado, por falência ou cessação de actividade, o património afec-
to ao Fundo responde exclusivamente pelos benefícios garanti-
dos ao abrigo do plano de pensões e será utilizado pela forma
referida no n.º 11.

13 � Causas de extinção do fundo. � O Fundo será extinto em
qualquer das seguintes situações:

a) Em caso de suspensão de contribuições para o Fundo por um
período superior a três anos seguidos;

b) Em caso de extinção do associado;
c) No caso de o objectivo do Fundo ter sido atingido.
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A extinção do Fundo depende de autorização prévia do Insti-
tuto de Seguros de Portugal, tendo em conta o estabelecido no
n.º 11.

14 � Extinção da entidade gestora. � Se a entidade gestora do
Fundo cessar a actividade deverá comunicar tal facto ao associado
com um aviso prévio de três meses e assegurar a transferência da gestão
do Fundo para outra entidade habilitada.

Caso existam custos associados a essa transferência, os mesmos não
serão suportados pelo associado nem pelos participantes.

15 � Representação do associado, participantes e beneficiários. �
 O associado assegurará a sua própria representação através do seu
conselho de administração ou de quem este indicar no uso dos pode-
res delegados.

Os participantes e beneficiários serão representados por uma co-
missão constituída entre os seus elementos.

4 de Junho de 2003. � Pela Companhia de Seguros Tranquilidade
Vida, S. A., (Assinatura ilegível.) 3000109502
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4.  Empresas � Registo comercial

PORTO
PÓVOA DE VARZIM

RICAELO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1795/950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503454206;
data da apresentação: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

7 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000013198

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
IRMÃOS SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1791/950503; identificação de pessoa colectiva n.º 505607070;
data da apresentação: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta referente à Sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

7 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000101895

CONTIFAMA � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1747/941228; identificação de pessoa colectiva n.º 502069589;
data da apresentação: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2001.

7 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000013104

CONTIFAMA � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1747/941228; identificação de pessoa colectiva n.º 502069589;
data da apresentação: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

7 de Abril de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000013147

VILA NOVA DE GAIA

ELLEGANCE � COMÉRCIO DE PERFUMARIA
E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 026; identificação de pessoa colectiva n.º 505990288; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/20030416.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Foram alterados os n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Marta Alexan-
dra Pereira Lopes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

22 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247625

MÁRIO DE ALMEIDA COUTINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 815; identificação de pessoa colectiva n.º 500737495; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 17/20030415.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alterado o artigo 1.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mário de Almeida Coutinho & Filhos,
L.da, e tem a sua sede na Rua das Lajes, 525, na freguesia de Canelas,
concelho de Vila Nova de Gaia, podendo ser transferida para qual-
quer local, por simples deliberação da assembleia geral.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

21 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247617

DUOLÍNEA � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4349-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502909675; inscri-
ção n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 10 e 11/20030409.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Fernando de Carvalho Oliveira;
2) Elza Cortinhas de Carvalho Oliveira,

cada um com 2500 euros.

Sede: deslocada para a Rua de Joaquim Nicolau de Almeida, 332,
C e D, Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Rectificação das publicações de 6 de Agosto de 2002, no sentido
de que as prestações de contas referentes aos anos de 1999 e
2001 têm a data de 9 de Abril de 2003.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

11 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247358

VALDEMAR SILVA & MARIA ISAURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 362; identificação de pessoa colectiva n.º 505647907; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20021220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Maria Isaura Gomes Soares da
Silva, por renúncia.

Data: 12 de Julho de 2002.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001427409
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CAFETARIA SNACK-BAR VIA 12, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6285; identificação de pessoa colectiva n.º 504086200; inscrições
n.os 3 e 6; números e data das apresentações: 4 e 8/20030411.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 9 600 000$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 10 000 000$.
Sócios e quotas:
1) Isolina Margarida Soares Lopes Santos;
2) José Manuel de Castro Santos,

cada um com 5 000 000$.

Mais certifico que, após cessões de quotas, foi alterado o artigo 4.º,
passando a ter a seguinte redacção:

4.º

A gerência social fica afecta ao sócio, José de Sousa Ribeiro, que
fica já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obri-
gar validamente a sociedade em todos os actos e contratos.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

15 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247463

JOSÉ FERNANDES & ANDRADE, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7904; identificação de pessoa colectiva n.º 504745131; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 12/20030310.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alterados os artigos 4.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 1 000 000$, encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de duas quotas de 500 000$ cada, ambas do
sócio, Firmino da Silva Andrade.

5.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no n.º 2 deste
artigo.

2 � Fica designado gerente o sócio, Firmino da Silva Andrade.
2 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um

gerente.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

15 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247455

SUPRAPLUS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6874; identificação de pessoa colectiva n.º 504218239; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 20/20030416.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 40 024,04 euros, em dinheiro, subscrito pelas sócias em

partes iguais.
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1) SUPRA � Imobiliária, L.da;
2) EDIPLUS � Investimentos Imobiliários, L.da,

cada uma com 25 000 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

22 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247650

GLOBO � ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 595; identificação de pessoa colectiva n.º 502288000; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/20030416.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alterados os artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, ambas
tituladas em nome do sócio, José Fernando Lima Queiroz.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Fica gerente da sociedade o único sócio, José Fernando Lima
Queiroz.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um
gerente.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

22 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247676

DEMONFRIO � DECORAÇÃO, MONTAGEM E FRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7603; identificação de pessoa colectiva n.º 504351630; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20030416.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de Santana, 264, 2.º, direito, Oliveira
do Douro, Vila Nova de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

22 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247668

SANTOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1250; identificação de pessoa colectiva n.º 502989645; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: of. 5 e 6, e 7/20030421.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerentes de Manuel Fernando Pereira Pe-
drosa e Maria Rosa Almeida de Oliveira Pedrosa, por renúncia.

Data: 5 de Agosto de 2002.

Designação de gerentes de Maria da Assunção Moreira Duarte e
Nélson Marcos Duarte Macieira, residentes na Rua de Domingos de
Matos, 675, 3.º, esquerdo, Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.

Data: 5 de Agosto de 2002.

22 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247692

MANUELA VASCONCELOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 880; identificação de pessoa colectiva n.º 502379413; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 32/20020618.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
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Artigo alterado: 3.º
Reforço: 4820$, em reservas.
Capital: 10 0000 euros.
Sócios e quotas:
1) Arménio Paulo Sousa Cardoso;
2) Alzira Manuela Lima da Cunha Vasconcelos Cardoso,

cada um com 5000 euros.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

21 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247510

MEGATRADIÇÃO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
ACADÉMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 797; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030410.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a firma MEGATRADIÇÃO � Comércio
de Artigos Académicos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vitorino
Nemésio, 138, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia.

b) Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

c) A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

d) A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e inte-
grar agrupamentos complementares de empresas, constituir associa-
ções em participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de todo o tipo de arti-
gos e produtos relacionados com a vida académica e estudantil, no-
meadamente trajes académicos, pastas, cartolas, emblemas, artigos
de papelaria e outros produtos afins.

ARTIGO 3.º

a) O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 5000 euros
cada, pertencentes uma ao sócio António Cândido da Silva Oliveira
e outra ao sócio José Carlos Santos Amaral.

b) A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
ao capital até ao montante equivalente a cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

a) A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, pertence a António Cândido da Silva Oliveira e a Maria Hele-
na Pinto dos Santos Amaral, casado e residente na Praceta de Arcos
do Sardão, 250, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, que ficam
desde já nomeados gerentes.

b) A gerência, dispensada de caução, será remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral.

c) A gerência obriga-se, em todos os seus actos ou contratos, atra-
vés da assinatura dos dois gerentes.

d) É vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos ou do-
cumentos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de
favor, fianças e abonações, respondendo o infractor pessoalmente
pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que venha a ocasionar.

f) Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
Adquirir, alienar, permutar e onerar veículos automóveis para e

da sociedade;
Celebrar contratos de locação financeira;
Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar contratos de arrendamento;
Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou in-

dustrial; e

Confessar, desistir e transigir em juízo.
g) A sociedade, através da gerência, pode nomear mandatários ou

procuradores para a prática de determinados actos ou categoria de
actos.

ARTIGO 6.º

a) É dispensada a autorização especial da sociedade para a ces-
são de quotas, no todo ou em parte, a favor de qualquer dos sócios,
bem como ainda no caso da divisão de quotas por herdeiros dos
sócios.

b) Sem prejuízo da alínea anterior, a cessão de quotas a estranhos
só poderá fazer-se com o consentimento da sociedade, ficando con-
ferido ao outro sócio o direito de preferência.

c) O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e ao outro sócio, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o pre-
ço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter a autori-
zação da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direito de
preferência estatuído na alínea anterior.

d) Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, o outro
sócio tem, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer
o seu direito de preferência, mediante o envio de carta registada ao
cedente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular ceder a sua quota em infracção ao dis-

posto na cláusula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � O pagamento da amortização efectuar-se-á no prazo de seis

meses a contar da data da ocorrência de um destes factos previstos
no parágrafo anterior.

ARTIGO 8.º

O preço das quotas, para os efeitos da cláusula anterior, será o
que resultar de um balanço a efectuar para o efeito.

ARTIGO 9.º

Por falecimento de qualquer sócio a sociedade continuará com os
sobrevivos e com os herdeiros do sócio falecido, que designarão um
de entre eles que a todos represente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 11.º

a) A sociedade durará por tempo indeterminado, dissolvendo-se
nos casos previstos na lei, sendo liquidatários os sócios, os quais
partilharão entre si o património social, conforme acordarem.

b) Na falta de acordo, serão os bens que fazem parte deste patri-
mónio licitados verbalmente entre os sócios e adjudicados àquele que
mais vantagens oferecer em preço e forma de pagamento.

15 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2001427298

FERNANDO SANTOS GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 143; identificação de pessoa colectiva n.º 506149242; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20030403.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerente de Maria Adelaide Gomes Melo, casada,
residente na Rua de Domingos Monteiro, 655, Olival, Vila Nova de
Gaia.

Data: 20 de Março de 2003.

8 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247226
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � CAMPOS,
MARQUES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 346; identificação de pessoa colectiva n.º 505803062; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20030403.

Certifico que, na Sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Março de 2003.

8 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247218

BAZAR TAINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7502; identificação de pessoa colectiva n.º 504510088; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 13/20030403.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247200

ALUDOURO � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1079; identificação de pessoa colectiva n.º 502954507; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 12/20030403.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Março de 2003.

8 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247170

AMÉRICO & VARANDA, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6918; identificação de pessoa colectiva n.º 504218255; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/20030403.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

8 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247188

SOCITERMA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 449; identificação de pessoa colectiva n.º 505858550; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: of. 7-8 e 10/20030402.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerentes de António Pereira Ribeiro e de
Fernando Jorge Teixeira de Sousa, por renúncia.

Data: 17 de Janeiro de 2003.

Aumento e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 45 000 euros, em dinheiro, subscrito em partes iguais

pelos sócios.
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Divino Caetano de Oliveira � 25 000 euros;
2) Marcos António Vieira � 25 000 euros � unificada.

Gerência: extensiva aos sócios, Divino Caetano e Marcos Antó-
nio, designados em 17 de Janeiro de 2003, residentes, respectiva-
mente, na Travessa de Sevilhães, 82, 2.º, direito, Rio Tinto, Gondo-
mar, e Rua da Alegria, 1012, 3.º, frente, Bonfim, Porto.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

7 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247145

ANSELMO SÁ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8290; identificação de pessoa colectiva n.º 504678493; número
e data da apresentação: 9/20030404.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Reforço: 10 000 euros, em dinheiro, subscrito na proporção.
Artigos alterados: n.º 1 do 1.º, 3.º e n.º 1 do 4.º, que ficaram com

a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Anselmo Sá, L.da, com
sede na Rua do Caminho de Avintes, 21, freguesia de Avintes, do
concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
12 000 euros à sócia Laura Martins de Sá e outra do valor de 3000 eu-
ros ao sócio José António Martins de Vasconcelos.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Laura Martins de
Sá, desde já nomeada gerente.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247234

SANTOS TROCA � CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 785; identificação de pessoa colectiva n.º 504588940; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/20030404.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Sede: Rua Central de Olival, 301/305, Olival, Vila Nova de Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247250

ELEFANTEN PORTUGUESA � INDÚSTRIA
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 41 022; identificação de pessoa colectiva n.º 501472860; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/20030404.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é no montante de 1 400 000 euros, representado por duas
quotas cada uma no valor nominal de 700 000 euros, pertencentes
aos sócios, Elefanten GmbH e Clark Holdings (Deutchland), GmbH.
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2 � Por deliberação unânime da assembleia geral poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital em montan-
te 10 vezes superior ao valor do capital social.

3 � As prestações suplementares de capital serão exigidas na
proporção das quotas detidas pelos sócios, salvo deliberação da as-
sembleia geral em contrário.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247269

NORFIBRAS � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3185; identificação de pessoa colectiva n.º 503417220; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030404.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Março de 2003.

9 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247242

OPOTRANS � TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4120; identificação de pessoa colectiva n.º 501640851; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20030403.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Reforço: 390,42 euros, em dinheiro, com admissão de novos só-
cios.

Mais certifico que foi a mesma transformada em sociedade anóni-
ma, regendo-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TRACARSAV � Serviços
de Apoio a Viaturas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Estrada Nacional n.º 1, freguesia de Cane-
las, Vila Nova de Gaia, podendo ser transferida, nos termos da lei,
por simples deliberação do conselho de administração ou do admi-
nistrador único.

2 � O conselho de administração ou o administrador único pode-
rá criar, no País ou no estrangeiro, as delegações ou quaisquer outras
formas locais de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto social a actividade de apoio e
manutenção de viaturas, bem como todas as actividades conexas.

2 � A sociedade poderá, por mera deliberação do conselho de
administração ou do administrador único, adquirir participações de
capital, ainda que como sócia de responsabilidade ilimitada em ou-
tras sociedades, qualquer que seja o objecto social destas, bem como
adquirir participações de capital em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

3 � A sociedade pode, sob qualquer forma legal e mediante mera
deliberação do conselho de administração ou do administrador úni-
co, associar-se ou reunir-se com outras pessoas, singulares ou colec-
tivas para, nomeadamente, formar sociedades, agrupamentos com-
plementares de empresas, consórcios ou joint-ventures.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 100 150 euros, representado por
100 150 acções de 1 euro cada.

2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de novas ac-
ções, em futuros aumentos de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis a requerimento e a custas do accionista.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 10, 100, 1000, 10 000 e 50 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores ou pelo
administrador único, podendo ambas as assinaturas ser de chancela,
por eles autorizada, enquanto não for adoptado o sistema de
desmaterialização dos títulos.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto, que poderão
ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um pré-
mio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o
caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em mon-
tante a determinar na data em que se verificar a deliberação da
emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de um sócio com o
seu acordo e, independentemente do seu consentimento, nas seguin-
tes situações:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial
das acções.

2 � O conselho de administração ou o administrador único co-
municará por escrito aos accionistas a sua intenção de amortizar as
referidas acções, nos termos aqui previstos.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

4 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas, do conselho de administração ou do administrador único.

2 � Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberado pelo conselho de administra-
ção ou pelo administrador único, a emissão de um qualquer dos tipos
de obrigações referidos no número anterior deverão existir as cate-
gorias especiais de acções aí mencionadas.

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá ad-
quirir acções ou obrigações próprias nos termos e condições previs-
tos na lei.

2 � As acções próprias de que a sociedade seja proprietária não
conferem direito de voto ou dividendo.

ARTIGO 9.º

1 � Na transmissão entre vivos, a título gratuito ou oneroso, de
acções nominativas, os accionistas gozam do direito de preferência
na aquisição.

2 � O accionista transmitente deverá comunicar aos demais o
número de acções que pretende transmitir, o respectivo preço e
condições de pagamento.

3 � No prazo de 30 dias os demais accionistas comunicar-lhe-ão
se adquirem todas as partes das acções, por que preço e em que con-
dições de pagamento.

4 � Quando, em qualquer circunstância, pelo mesmo preço e nas
mesmas condições, mais do que um sócio pretenda exercer o seu di-
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reito de preferência sobre as mesmas acções, serão elas rateadas entre
os preferentes de acordo com o número de acções de que cada um é
já titular.

5 � Sendo diferente o preço ou as condições de aquisição das
mesmas acções, propostas por vários titulares do direito de prefe-
rência, cabe ao transmitente a escolha daquele a favor de quem pro-
cederá à transmissão.

6 � Na falta de acordo e persistindo a vontade do titular das
acções na transmissão, os titulares do direito de preferência poderão
adquirir parte ou todas as acções para as quais tenham apresentado
proposta, comunicando-o, por escrito, ao transmitente.

7 � Na transmissão de acções a que alude o parágrafo anterior, o
valor das acções é definido pela fracção que lhes corresponde no
capital social e nas reservas expressas no último balanço aprovado,
devendo o pagamento ser efectuado em quatro prestações trimes-
trais, sucessivas e iguais, vencendo as quantias em dívida juros à taxa
legal em vigor, sendo, porém, lícito ao adquirente antecipar os pa-
gamentos.

8 � Havendo várias propostas nos termos do § 2.º sobre acções
diferentes, é lícito ao transmitente acordar na transmissão com al-
gum ou alguns dos preferentes, bem como manifestar aos demais a
intenção de transmitir nos termos do § 5.º ou a de não transmitir.

ARTIGO 10.º

No caso de transmissão por morte do seu titular, podem os de-
mais accionistas adquirir as acções daquele, nos termos e condições
indicados no artigo anterior, devendo, para tanto, comunicar ao
cabeça-de-casal, no prazo de 30 dias, contado do conhecimento do
óbito, a intenção de as adquirir, enviando o preço calculado e pago
nos termos definidos no § 6.º daquele artigo.

ARTIGO 11.º

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias além
das entradas, devendo o montante, elementos essenciais e o carác-
ter oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos e mandatos

ARTIGO 12.º

1 � Todos os membros dos órgãos sociais serão eleitos pela as-
sembleia geral, de entre accionistas e não accionistas, por períodos
de quatro anos e reelegíveis uma e mais vezes.

2 � Os membros de todos os órgãos sociais manter-se-ão em fun-
ções até nova designação.

ARTIGO 13.º

1 � Os membros dos órgãos sociais eleitos serão ou não remune-
rados, de acordo com o que for deliberado em assembleia geral.

2 � As remunerações poderão ser fixas ou variáveis.
3 � As remunerações variáveis do conselho de administração ou

do administrador único podem ser constituídas por uma participa-
ção nos lucros, mas em caso algum essa remuneração poderá exce-
der 20 % dos lucros líquidos do exercício.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto por três ou cinco membros,
eleitos em assembleia geral, os quais designarão o presidente, caso
não tenha sido já designado naquela assembleia.

2 � Em qualquer altura pode o conselho de administração desig-
nar, de entre os seus membros, um ou mais administradores-delega-
dos, com as atribuições que então lhe forem definidas.

3 � Em qualquer altura, também, poderá o conselho de adminis-
tração encarregar especialmente algum ou alguns administradores de
se ocuparem de certas matérias de administração.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, não
podendo cada instrumento de representação ser usado mais do que
uma vez.

5 � A assembleia geral deliberará a forma e a importância da
caução a prestar por cada um dos administradores, ou se a mesma é
dispensada.

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos, devendo de actas em livro respectivo, assinadas por todos os
que intervenham nas respectivas reuniões.

2 � O conselho de administração fica dispensado da reunião
mensal.

3 � As reuniões do conselho de administração podem ser convo-
cadas verbalmente.

4 � São válidas, independentemente de convocação, as delibera-
ções tomadas em reuniões nas quais compareçam ou se façam repre-
sentar todos os membros do conselho de administração.

5 � É permitido ao conselho de administração deliberar por es-
crito, independentemente de reunião.

6 � Em caso de empate nas deliberações, caberá ao presidente o
voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

O conselho de administração ou o administrador único exercerá
os mais amplos poderes de gestão e, para além das atribuições e
competências conferidas por lei, pelos presentes estatutos ou por
delegação da assembleia geral, compete-lhe:

Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, desistir e transigir em quaisquer acções ou processos, bem
como submeter-se a árbitros;

a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos e bens móveis e
imóveis;

b) Negociar e celebrar todos os contratos, típicos ou atípicos;
c) Deliberar que a sociedade preste, quer às sociedades de que seja

titular de participações sociais, quer àquelas em que por qualquer modo
seja interessada, apoio técnico ou financeiro, nomeadamente reali-
zando serviços, cedendo pessoal, concedendo avales, fianças, em-
préstimos ou suprimentos;

d) Constituir os mandatários que julgue necessários, delegando neles
todas ou algumas das suas atribuições;

e) Celebrar trespasses;
f) Deliberar sobre a alteração da sede social, dentro do mesmo

concelho ou de concelhos limítrofes;
g) Deliberar a aquisição de participações de capital, ainda que como

sócia de responsabilidade ilimitada, em outras sociedades, qualquer
que seja o objecto social destas, bem como adquirir participações de
capital em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas;

h) Deliberar a associação ou reunião com outras pessoas, singula-
res ou colectivas, para, nomeadamente, formar sociedades, agrupa-
mentos complementares de empresas, consórcios ou joint-ventures.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único, caso seja esta forma

escolhida;
b) Pelas assinaturas de dois administradores;
c) Um administrador, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Um mandatário, nos termos da lei.
2 � Os documentos relativos a actos de mero expediente, os

talões de depósito, endossos apostos em cheques ou vales do cor-
reio entregues em instituições de crédito para serem levados em
conta da sociedade, bem como o endosso de letras para cobranças
e os recibos de crédito de que a sociedade seja titular, poderão ser
assinados por um só administrador.

ARTIGO 18.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será obrigatoriamente revisor oficial de contas.

2 � O fiscal suplente será obrigatoriamente revisor oficial de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.
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CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição
que as substituam que, até oito dias antes da realização da assem-
bleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade ou depositadas
numa instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscrito em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito em instituições de crédito e a inscrição referida
na alínea c) do número anterior têm de ser comprovados por carta,
emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade pelo menos
oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas e os obrigacionistas sem direito a participar
nas assembleias gerais e que não exerçam cargos nos órgãos sociais
só poderão assistir a elas se forem previamente autorizados, pelo
presidente da mesa, podendo, todavia, tal autorização ser revogada
pela assembleia geral por maioria simples dos votos expressos.

ARTIGO 21.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascenden-
te ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante car-
ta dirigida ao presidente da mesa, que indique o nome, domicílio do
representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando o nome e morada do represen-
tante, a extensão dos poderes que lhe forem conferidos assim como
a data, ordem de trabalhos e hora da reunião, cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 22.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 23.º

1 � As assembleias gerais, sem prejuízo da validade das assem-
bleias universais, reúnem-se sempre que a sua convocação seja de-
terminada por lei, entendida conveniente pelo conselho de adminis-
tração ou pelo órgão de fiscalização, ou requerida por accionistas
que possuam acções correspondentes a, pelo menos, 5 % do capital
social.

2 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da
mesa, devendo a respectiva convocatória ser publicada num dos jor-
nais mais lidos da localidade da sede social.

3 � A assembleia geral não pode funcionar em primeira convo-
cação sem que, pelo menos, estejam presentes e ou representados
60 % do capital social com direito de voto; em segunda convoca-
ção, cuja data poderá constar da convocatória, que se realizará den-
tro de 30 dias subsequentes, mas não antes de 15 dias, funcionará
seja qual for o capital presente ou representado.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 24.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 25.º

1 � Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumento
de capital, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for
determinado na deliberação de aumento e, na falta de tal deliberação,
proporcionalmente ao período que medeia entre a entrega das caute-
las ou dos títulos provisórios e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital social, por incorporação de
reservas, a emissão de novas acções respeitará a proporção de entre
as várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

ARTIGO 26.º

1 � As deliberações que importem alterações aos presentes esta-
tutos ou aumentos de capital terão de ser aprovadas por accionistas
que representem, pelo menos, três quartos dos votos emitidos.

2 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria re-
presentativa de três quartos do capital social.

ARTIGO 27.º

A sociedade poderá designar um secretário da sociedade e suplen-
te, nos termos e com as funções previstas nos artigos 446.º-A e
446.º-B do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 28.º

1 � Ficam já nomeados os seguintes órgãos sociais para o pri-
meiro quadriénio:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. Miguel Nuno de Avelar
Lopes Cardoso, casado, residente na Rua de Júlio Dinis, 247, 4.º,
E9, 4051-401 Porto, contribuinte fiscal n.º 178667803; secretário,
Dr.ª Sónia Maria Mourão da Costa Dinis, casada, residente na Rua
de Macau, 137, 5.º, esquerdo, frente, 4430-137 Vila Nova de Gaia,
contribuinte fiscal n.º 167542826.

Administrador único: Osvaldo João Pereira da Costa, casado, re-
sidente na Avenida da República, 1895, 9.º, esquerdo, 4400-206 Vila
Nova de Gaia, contribuinte fiscal n.º 166507482.

Fiscal único: Moreira, Valente & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, pessoa colectiva n.º 501612181, inscrita
na SROC com o n.º 21, registada na CMVM com o n.º 196, com
sede na Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito, 4050-514 Porto,
representada pelo Dr. Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, revisor
oficial de contas n.º 622, número de identificação fiscal 108671208,
residente na Rua de José Falcão, 190, 1.º, 4050 Porto; suplente, Dr.
José Oliveira Moreira, revisor oficial de contas n.º 351, número de
identificação fiscal 146481364, residente na praça de Lavadores, 217,
4.º, 4460 Matosinhos.

ARTIGO 29.º

A administração ou o administrador único poderá efectuar, por
conta e em nome da sociedade, todas as operações relativas ao ob-
jecto social, mesmo antes do registo definitivo do contrato de so-
ciedade, operações que desde já são assumidas pela sociedade, nos
termos e para efeitos dos artigos 19.º e 40.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

11 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247196

INDÚSTRIAS DE CONDUTORES ELÉCTRICOS
E TELEFÓNICOS F. CUNHA BARROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 20 325; identificação de pessoa colectiva n.º 500138478; inscri-
ções n.os 32 e 33; números e data das apresentações: 6 e 7/20030417.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2003-2005.
Conselho de administração: presidente, José Carlos Moreira da

Cunha Barros, casado, residente na Rua de D. Dinis, 210, Vila Nova
de Gaia; vogais: Manuel José Bártolo Vaz, casado, residente na Ave-
nida de Gago Coutinho, 1559, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia,
e Carlos Alberto Pereira da Silva Costa, casado, residente na Praça
dos Pescadores, 21, 5.º, direito, Matosinhos.

Fiscal único: efectivo, Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Pinto
de Almeida Soutinho, revisor oficial de contas, casado, residente na
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Rua de José Maria Alves, 245, Canidelo, Vila Nova de Gaia; suplen-
te, José Augusto Silva Mendes, revisor oficial de contas, casado,
residente na Rua de Oliveira Monteiro, 862, 4.º, Porto.

Data: 31 de Março de 2003.

Mais certifico que foi alterado o artigo 16.º, passando a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 16.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração, composto por um número ímpar de três a sete mem-
bros, eleitos entre os accionistas ou não, um dos quais como seu
presidente.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

22 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002247684

SANTARÉM
ALMEIRIM

MINDERICO & MINDERICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 441/
930304; identificação de pessoa colectiva n.º 501436405; inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 2 e 3/021216.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
social de 100 000$ para 400 000$, sendo o aumento de 1496,39 eu-
ros, realizado em dinheiro.

Mais certifico que foi alterado o contrato social quanto aos arti-
gos 3.º e 9.º, tendo sido incluído um § único ao artigo 3.º, assim como
adicionados dois novos artigos, 10.º e 11.º, tudo com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor no-
minal de 200 000$ cada, uma de cada um dos sócios.

§ único. Por deliberação unânime dos votos representativos de
todo o capital social, os sócios podem deliberar que a todos e pro-
porcionalmente à respectiva quota de capital sejam exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao máximo de 1 500 000$.

ARTIGO 9.º

As assembleias serão convocadas por carta registada com, pelo
menos, 15 dias de antecedência, salvo se a lei exigir outras formali-
dades ou prazo.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes condições:
a) Por deliberação dos sócios;
b) Em caso de arresto, arrolamento, penhoras ou qualquer provi-

dência judicial contra a quota de qualquer sócio;
c) Em caso de partilha judicial ou extrajudicial, se a quota não

ficar a pertencer integralmente ao sócio seu titular.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios.

Certifico ainda que na referida sociedade procedeu-se à dissolução
e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas em
19 de Novembro de 2002.

O texto do contrato da sociedade, com a redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, João Leal.
2001322666

CARTAXO

CASQUEIRO & COSTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1396/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504394481; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data da apre-
sentação: 2/20030429.

Certifico que José Casqueiro de Sousa, casado, residente na Rua do
Marechal Carmona, 32, Vila Chã de Ourique, Cartaxo, cessou fun-
ções de gerência na sociedade em epígrafe, por renúncia, em 7 de
Fevereiro de 2003; na mesma data autorizou a manutenção do ape-
lido «Casqueiro».

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2002438200

RAMIRO, CASQUEIRO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 509/
820721; identificação de pessoa colectiva n.º 501305297; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 9; números e data
das apresentações: 6 e 9/20030429.

Certifico que José Casqueiro de Sousa, casado, residente na Rua do
Marechal Carmona, 32, Vila Chã de Ourique, Cartaxo, cessou fun-
ções de gerência na sociedade em epígrafe, por renúncia, em 7 de
Fevereiro de 2003; na mesma data autorizou a manutenção do ape-
lido «Casqueiro».

Mais certifico que a sociedade aumentou o capital social para
5002 euros, sendo o valor do aumento de 1,99 euros, realizado em
numerário, subscrito 0,99 euros pelo sócio Ramiro Casqueiro de
Sousa, e 1 euro pelo sócio Francisco Carvalho da Costa, para refor-
ço das respectivas quotas.

E foi alterado o artigo 3.º do contrato social, o qual passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5002 euros, dividido em duas quotas iguais de 2501 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Ramiro Casqueiro de Sousa e Fran-
cisco Carvalho da Costa.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

5 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
2002438226

CORUCHE

EURIMAR TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 844/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503868329; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 1 e 2/230403.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes ac-
tos de registo:

Cessação de funções de José Morais como gerente por haver re-
nunciado ao respectivo exercício a partir de 14 de Abril de 2003.

Nomeação como gerente de António Januário Esteves Vieira, por
deliberação da assembleia geral de 14 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2001220596

AUTO REPARADORA DE GALVÃO E COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 624/
910227; identificação de pessoa colectiva n.º 502508574; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/100403.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto
de registo:

Dissolução da sociedade.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2001220600
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M. C. � AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1185/
030421; identificação de pessoa colectiva n.º P-506508846; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/210403.

Certifico que Luís Carlos Madeira das Chagas constituiu uma socie-
dade unipessoal opor quotas de responsabilidade limitada, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. C. � Automóveis, Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 114-3, sem nú-
mero de polícia, freguesia de Fajarda, concelho de Coruche.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas legais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3 � 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 consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio e reparação de
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao único sócio, Luís Carlos Madeira das
Chagas.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade será desig-
nada por decisão do único sócio.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica desde já designado gerente o único sócio, Luís Carlos
Madeira das Chagas.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social, com observância de forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2001220634

GOLEGÃ

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 785/
20030417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030417.

Certifico que entre José Tavares Veiga Silva Maltez, casado com
Maria Madalena Albuquerque de Saldanha Oliveira e Sousa Veiga
Maltez, e João Carlos Tavares Veiga Silva Maltez, casado com Lina
Maria Leal de Pina Ferreira Veiga Maltez, ambos casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a Sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A Sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Quinta do
Salvador, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Salvador, na vila, fre-
guesia e concelho da Golegã.

2 � A gerência poderá transferir livremente a sede da Sociedade,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, filiais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a exploração da actividade agrícola,
florestal e pecuária, prestação de serviços e desenvolvimento de
projectos agrícolas, agro-turísticos e cinegéticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 2550 euros, pertencente ao sócio João Carlos Tavares Veiga
Silva Maltez, e uma no valor nominal de 2450 euros, pertencente
ao sócio José Tavares Veiga Silva Maltez.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 50 000 euros, na proporção das suas quotas, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
Sociedade.

ARTIGO 4.º

A Sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade será exercida pelos gerentes, a no-
mear em assembleia geral, sócios ou não, ficando desde já nomeado
gerente o sócio João Carlos Tavares Veiga Silva Maltez.

2 � A Sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência

poderá:
a) Comprar e vender bens de natureza móvel, designadamente

viaturas automóveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer prédios rústicos, ur-

banos ou mistos, bem como alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira; e
d) Dar ou tomar de trespasse ou locação de estabelecimentos

comerciais.
4 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-

liberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação de lucros de exer-
cício da Sociedade.

5 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a Sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios
depende do consentimento da Sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento,

inclusão em massa falida ou qualquer outro modo de apreensão judi-
cial, se não for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura pública de
cessão de quota, depois do sócio ou a sociedade terem declarado
pretender exercer o direito de preferência previsto no anterior
artigo 6.º;

e) Por morte do sócio a quem não sucedam cônjuge ou herdeiros
legitimários;

f) Por interdição do respectivo titular; e
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio, nos casos previstos

na lei.
2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo

com o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no
caso da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será
igual ao valor nominal da quota.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal e,
posteriormente, por deliberação dos sócios, poderão ser criadas, em
sua substituição, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a
um ou a alguns sócios ou a terceiros.
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ARTIGO 8.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais pode deliberar
que seja destinada a reservas livres uma verba excedente a metade
do lucro distribuível.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral que delibere a dissolução da Sociedade
poderá também determinar as condições e termos em que se efectuará
a liquidação e partilha.

2 � Nos restantes casos, a liquidação e partilha será realizada nos
termos das disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por carta registada com aviso de recepção,
dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2001452209

CONSTROIGÃ � CONSTRUÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 723/
980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504224573; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; número se data das
apresentações: 5 e 6/20030403.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos:

a) Inscrição n.º 1 � Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Daniel da Silva Marques.
Data: 7 de Novembro de 2002.
Causa: renúncia.
b) Inscrição n.º 6.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, encontrando-se dividido em três quotas:

a) Ao sócio Manuel da Silva Pereira Marques pertencem duas
quotas: uma no valor nominal de 5000 euros (seu bem próprio), e
uma no valor nominal de 25 000 euros (que constitui bem comum
do casal);

b) A sócia Maria Irene da Silva Marques é titular de uma quota no
valor nominal de 75 000 euros.

O texto actualizado, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2001452187

ANTÓNIO COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 583/
920409; identificação de pessoa colectiva n.º 502753463; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/20030416.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
em epígrafe.

Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2001452195

ASPOR � AREIAS E SEIXOS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 724/
980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504226983; data:
030409.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 2002.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 2001452217

RIO MAIOR

PALMA & IRMÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1355/
030424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030424.

Certifico que entre Vítor Manuel Estebainha da Palma Godinho,
casado com Elisabete do Rosário Godinho da Palma na comunhão
de adquiridos, residente na Quinta da Rosa, Rio Maior, e Carlos
Manuel Estebainha da Palma, divorciado, residente no Bairro de
Manuel Duarte Francisco, lote 19, 1.º, direito, Chainça, Rio Maior,
foi constituída uma sociedade comercial por quotas com a denomi-
nação em epígrafe, que se há-de reger pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Palma & Irmão � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, freguesia e concelho
de Rio Maior.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, deslo-
car a sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, dentro e fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra, venda e revenda
de imóveis, incluindo os adquiridos para esse fim. Indústria de cons-
trução civil. Promoção imobiliária.

2 � A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com
terceiros, nomeadamente para tomar parte em agrupamentos com-
plementares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios ou associação em participação e, bem assim,
adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em socie-
dades de responsabilidade limitada, com o objecto igual ou diferente
do seu, ou sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de
2500 euros, uma pertencente ao sócio Vítor Manuel Estebainha da
Palma Godinho e outra ao sócio Carlos Manuel Estebainha da Palma.

2 � Por deliberação unânime dos sócios pode a sociedade exigir
prestações suplementares de capital até ao montante do décuplo do
capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade ficam a cargo de
dois gerentes, a designar em assembleia geral, os quais poderão ou
não auferir remuneração, ficando desde já nomeados gerentes os
sócios, Vítor Manuel Estebainha da Palma Godinho e Carlos Manuel
Estebainha da Palma.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas dos dois
gerentes.

3 � Para actos de mero expediente basta a assinatura de um ge-
rente.

4 � Fica vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos, do-
cumentos e obrigações estranhos ao objecto da mesma, designada-
mente em fianças, abonações e actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Acordo do titular;
b) Falecimento do sócio titular, se os herdeiros, no prazo de 60 dias

após o falecimento, não nomearem o representante a que alude o
artigo seguinte;

c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
e) Venda ou adjudicação judicial;
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f) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade;
g) Se, em caso de divórcio do sócio titular, a quota vier a ser

adjudicada, em partilha, ao cônjuge.

ARTIGO 6.º

1 � Na cessão, total ou parcial, de quotas é reconhecido o direi-
to de preferência à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos à socie-
dade avisará esta e os restantes sócios por carta registada, com avi-
so de recepção, indicando a pessoa ou entidade interessada na aqui-
sição, sendo de 60 dias o prazo para resposta.

Conferida. Está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C. Santos. 2001388403

SALVATERRA DE MAGOS

ORIVÁRZEA � ORIZICULTORES DA VÁRZEA
DE SAMORA E BENAVENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 783/20020517; identificação de pessoa colectiva n.º 503996564;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20030121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o próximo triénio de 2003-
-2005.

Conselho de administração: presidente, António José Rego Mada-
leno, casado, residente na Rua de Luís de Camões, lote 143-A, Sa-
mora Correia, Benavente; vice-presidente, Carlos António Perdigão
de Castro Travassos, casado, residente no Monte Alegre, Salvaterra
de Magos; vogais: Manuel Francisco de Queirós da Costa Braga,
casado, residente em Santo Estêvão, Benavente, Rui Manuel Cam-
pos de Almeida Mota, casado, residente na Rua de Pedro Escobar,
20, Lisboa, e Rui Manique de Brito, casado, residente na Avenida da
Madre Andaluz, lote 7, 6.º, esquerdo, Santarém.

Fiscal único: efectivo, Vasco António Leite Conceição (revisor
oficial de contas), casado, residente na Rua de Carvalho Araújo, 99,
1.º, esquerdo, Lisboa; suplente, Virgílio Arraiano de Faria (revisor
oficial de contas), casado, residente na Avenida de Roma, 15, 3.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414605

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE SALVATERRA DE MAGOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 4/900105; identificação de pessoa colectiva n.º 501116591; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20030320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o próximo triénio de 2003-
-2005.

Direcção: presidente, João Leal Brardo, casado, residente na Es-
trada Militar, Marinhais, Salvaterra de Magos; secretário, Manuel
Cardoso Coelho, casado, residente na Estrada das Malhadinhas, Fo-
ros de Salvaterra, Salvaterra de Magos; tesoureiro, António da Silva
Ferreira Moreira, casado, residente na Estrada dos Almocreves, Fo-
ros de Salvaterra, Salvaterra de Magos; suplentes: Rogério Paulo
Henriques Simões, casado, residente na Rua de João Pinto Figuei-
redo, Marinhais, Salvaterra de Magos, Adalberto da Silva Ferreira
Moreira Cadete, casado, residente na Rua da Igreja, Foros de Salva-
terra, Salvaterra de Magos, e Joaquim António Dias Vaz, casado,
residente na Estrada Nacional n.º 118, Marinhais, Salvaterra de
Magos.

Conselho fiscal: presidente, José António Cardoso Felisberto,
casado, residente na Estrada Nacional n.º 367, Marinhais, Salvaterra
de Magos; vogais: António Filipe da Silva Simões, solteiro, maior,
residente na Estrada Nacional n.º 367, Marinhais, Salvaterra de

Magos, e Pedro Miguel Carvalho Fernandes Militão, casado, resi-
dente na Estrada Militar, Marinhais, Salvaterra de Magos; suplentes:
António Fernando dos Santos Casimiro, casado, residente na Rua de
João Pinto Figueiredo, Marinhais, Salvaterra de Magos, Francisco
José Serôdio dos Santos, casado, residente na Estrada dos Almocre-
ves, Foros de Salvaterra, Salvaterra de Magos, e João António de
Sousa Palhas, casado, residente na Estrada Militar, Marinhais, Sal-
vaterra de Magos.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414613

AGRO L. M. V. � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
E SERVIÇOS À AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 832/20030224; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20030224.

Certifico que entre Luís Miguel Mira Nunes Viegas, casado com
Elisabete Maria Matias Pedro Viegas na comunhão de adquiridos, re-
sidente na Avenida de José Luís Brito Seabra, 80, Salvaterra de Ma-
gos, e Carlos Miguel Mira Nunes Viegas, solteiro, maior, residente na
Avenida de José Luís Brito Seabra, 90, Salvaterra de Magos, foi cons-
tituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agro L. M. V. � Exploração
Agrícola e Serviços à Agricultura, L.da, com sede na Avenida de José
Luís Brito Seabra, 80, freguesia e concelho de Salvaterra de Magos.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar qualquer espécie de representação, quer den-
tro quer fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração agro-pecuária, prestação
de serviços agrícolas, assistência técnica a agricultores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e encontra-se dividido em
duas quotas: uma no valor nominal de 4900 euros, pertencente ao
sócio Luís Miguel Mira Nunes Viegas, e a outra no valor nominal de
100 euros, pertencente ao sócio Carlos Miguel Mira Nunes Viegas.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio Luís Miguel Mira Nunes Viegas
prestações suplementares de capital até ao valor de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade serão exercidas pelo
sócio Luís Miguel Mira Nunes Viegas, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios é livre,
mas a não sócios depende do consentimento da sociedade, gozando
os sócios, em segundo lugar, e a sociedade, em primeiro lugar, do
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Se a quota for arrestada, arrolada ou penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
d) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
e) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da

sociedade;
f) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
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2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido inverso, a con-
trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada na as-
sembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, poden-
do, porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada
sejam criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a
um ou mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414591

EUROSANTOS � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 808/20021029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20021029.

Certifico que entre Manuel Silva dos Santos e mulher, Rosa Maria
Neves Neto, casados um com o outro na comunhão de adquiridos,
residentes na Rua de Manuel da Lídia, lote 88, Marinhais, Salvaterra
de Magos, foi constituída a sociedade comercial por quotas em epí-
grafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROSANTOS � Transportes
Internacionais, L.da, e terá a sua sede na Rua de Manuel da Lídia,
lote 88, na freguesia de Marinhais, concelho de Salvaterra de Ma-
gos.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas e locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas: uma no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao só-
cio Manuel Silva dos Santos, e a outra no valor nominal de 25 000 eu-
ros, pertencente à sócia Rosa Maria Neves Neto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remuneradas ou não,
serão exercidas pelo sócio Manuel Silva dos Santos, desde já nomeado
gerente, e por um não sócio, nomeado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas conjuntas de dois gerentes, sendo obrigatória a assinatura de
um gerente com capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em segundo
lugar, e os sócios, em primeiro lugar, do direito de preferência.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414419

PORTULEITER � PRODUTOS METÁLICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 474/970625; identificação de pessoa colectiva n.º 503917834;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 6 e 7/20030109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções como vogal do conselho de administração
de Paulo Alexandre Nunes, por renúncia, em 20 de Dezembro de 200;

b) Nomeação como vogal do conselho de administração, para o
quadriénio de 2000-2003, de Luiz Miguel Nunes, casado, residente
na Estrada Nacional n.º 118, 107, Marinhais, Salvaterra de Magos,
nomeado em 6 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414427

COFRAGENS JOÃO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 206/910107; identificação de pessoa colectiva n.º 502530979;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/20021031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação como gerentes de João Pereira Pinheiro e Maria Adé-
lia Cardoso Gomes Casaca, nomeados em 27 de Março de 2000.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414320

EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS DA HORTA D�EL REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 246/911125; identificação de pessoa colectiva n.º 500347867;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20030128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414486

JUMP-OFF � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 817/20030114; identificação de pessoa colectiva n.º 504144960;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/20030114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 1.º
e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de JUMP-OFF � Con-
sultoria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social na Estrada de Escaroupim,
Quinta das Laranjeiras, lote 7, freguesia de Marinhais, concelho de
Salvaterra de Magos.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas e extintas sucursais, filiais, agências ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro, onde e quan-
do, aos negócios sociais, mais convenha, e adquirir bens móveis ou
imóveis, participar em quaisquer sociedades, mesmo com objecto
diferente do seu, e associar-se a pessoas singulares ou colectivas e
em agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, desde já
nomeados gerentes.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

5 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral,
para o efeito reunida, podendo ser eleitos não sócios.

Foi depositado, na pasta da sociedade, o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414451

FILIPES & MARÇAL, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 592/20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504913514;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20030129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414508

AUTO-PORT, SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 494/971103; identificação de pessoa colectiva n.º 504000616;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrições n.os 10 e 11; núme-
ros e data das apresentações: 1, 2 e 3/20030120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Nomeação como gerente de Ana Paula Libório, nomeada em
2 de Janeiro de 2003;

b) Cessação de funções como gerente de Jorge Lopes da Silva,
por destituição, em 2 de Janeiro de 2003;

c) Nomeação como gerente com capacidade profissional de âm-
bito nacional e internacional de José Patrício Nunes, nomeado em
2 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414478

COELHO � REPRESENTAÇÃO E  COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE PESCA, CAÇA E DESPORTO, UNI-
PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 499/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 504029177;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/20030114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 2.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho e representação de
artigos de pesca, caça e desporto, assim como a venda de equipa-
mentos de telecomunicações e respectivos acessórios, material in-
formático, áudio, vídeo e electrodomésticos.

Foi depositado, na pasta da sociedade, o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414761

TASCA DO PETISCO, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 665/20010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505342278;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 4 e 5/20021113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções como gerentes de Pedro Alexandre Santos
Gameiro, Luísa Maria Calhau Monteiro Santos e Telma Alexandra
Santos Gameiro, por renúncia, em 28 de Agosto de 2002;

b) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 3.º
e 4.º, os quais passam 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, sendo uma do va-
lor nominal de 2000 euros, na titularidade da sócia Isabel Maria dos
Santos Amaro Vieira, outra do valor nominal de 1500 euros, na ti-
tularidade do sócio Eduardo Martins Vieira, e uma outra do valor
nominal de 1500 euros, na titularidade do sócio Eduardo José Amaro
Vieira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes que forem
eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Eduardo Martins

Vieira e o sócio Eduardo José Amaro Vieira.

Foi depositado, na pasta da sociedade, o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414362

COOPERMAGOS � COOPERATIVA DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 11/20030103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20030103.

Certifico que, em resultado da fusão por integração das coopera-
tivas Protomate � Cooperativa Agrícola, C. R. L., e Cooforterra �
Comércio de Produtos Agrícolas, C. R. L., ambas com sede em Fo-
ros de Salvaterra, Salvaterra de Magos, foi constituída a cooperativa
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte pacto social:

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, área social,
duração, objecto e fins

ARTIGO 1.º

Entre os horticultores e fruticultores abaixo assinados e os que
aderiram aos presentes estatutos é constituída a cooperativa agríco-
la polivalente de responsabilidade limitada denominada
COOPERMAGOS � Cooperativa de Produtos Agrícolas, C. R. L.,
que se regerá pelo Código Cooperativo, Lei n.º 51/96, demais legis-
lação aplicável e pelos mesmos estatutos.

ARTIGO 2.º

A duração da cooperativa é por tempo indeterminado a partir do
dia da sua constituição.

ARTIGO 3.º

1 � A cooperativa tem a sua sede na freguesia de Foros de Salva-
terra, concelho de Salvaterra de Magos, à Rua do Imaculado Cora-
ção de Maria.

2 � Poderão ser estabelecidas delegações por proposta de direc-
ção a submeter à assembleia geral.
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3 � A área social poderá ser alterada por deliberação da assem-
bleia geral sob proposta da direcção, tendo presente a possibilidade
de realização e desempenho do objecto e fins que se propõe.

ARTIGO 4.º

1 � A cooperativa tem por objecto principal comercialização de
produtos agrícolas e prestação de serviços ligados à actividade prin-
cipal.

2 � Sem prejuízo da unidade da pessoa jurídica, a cooperativa
funciona por secções distintas as quais terão regulamentos internos
e organização contabilística próprios, por forma a evidenciar as
actividades e os resultados de cada um delas.

3 � As secções existentes na cooperativa são:
A � Secção de tomate;
B � Secção de frutos e hortícolas.
4 � A cooperativa pode igualmente efectuar a título complemen-

tar, a pedido dos cooperadores, o aprovisionamento e serviços rela-
cionados com o objecto principal.

5 � Além das secções enumeradas nos números anteriores pode-
rão ser criadas outras por aprovação em assembleia geral sob pro-
posta da direcção.

6 � A cooperativa poderá igualmente efectuar, a título subsidiá-
rio, actividades próprias de outros ramos necessários à satisfação das
necessidades dos seus membros.

ARTIGO 5.º

Para a realização dos seus fins, pode a cooperativa:
1) Adquirir a propriedade ou outros direitos que assegurem o uso

e fruição de prédios ou de instalações e equipamentos ou de unidades
fabris ou de locais de armazenamento e conservação ou ainda para
actividades auxiliares ou complementares;

2) Utilizar ou permitir a utilização por qualquer meio legal, no
todo ou em parte, dos edifícios, instalações e equipamentos ou ser-
viços de cooperativas de que seja membro;

3) Ajustar com quaisquer pessoas jurídicas, singulares ou colecti-
vas, contratos, acordos ou convenções;

4) Promover o transporte em comum dos produtos dos seus coope-
radores com a colocação em armazém ou nos mercados de consumo;

5) Contrair empréstimos nas caixas de crédito agrícola mútuo ou
em quaisquer instituições de crédito;

6) Filiar-se em cooperativas grau superior.

CAPÍTULO II

Do capital

ARTIGO 6.º

1 � O capital da cooperativa é variável e ilimitado, do montan-
te inicial de 81 250 euros.

2 � O capital da cooperativa é representado por títulos de 125 eu-
ros.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes
menções:

a) A denominação da cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data da emissão;
e) O número de série contínua;
f) As assinaturas de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo poderá ser elevado

uma ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, mediante a
emissão de novos títulos de capital, a subscrever pelos cooperado-
res.

5 � O capital social da cooperativa responde em conjunto e so-
lidariamente pelas obrigações assumidas.

ARTIGO 7.º

1 � As entradas de cada membro em cada secção não podem ser
inferiores a quatro títulos de capital sempre que, ou por regulamen-
to interno ou por deliberação da assembleia geral, não seja estabele-
cido quantitativo superior àquele, e deverá ter-se em conta sempre
a participação proporcional do cooperador à actividade que o vin-
cula à cooperativa.

2 � Cada secção definirá em regulamento interno o número de
títulos para além dos referidos no número anterior a subscrever por
cada membro que nela pretenda inscrever-se.

ARTIGO 8.º

1 � Cada título subscrito deverá ser realizado em dinheiro em
pelo menos 50 % do seu valor, no acto de inscrição.

2 � A parte restante do capital poderá ser realizada em presta-
ções mediante deliberação da direcção pela forma e prazos que ela
estabelecer devendo estar integralmente realizado no prazo de um
ano, a partir da subscrição de cada título.

ARTIGO 9.º

1 � Os títulos de capital são transmissíveis por acto inter vivos,
mediante autorização da direcção, sob condição de o adquirente ou o
sucessível já ser cooperador ou reunir as condições de admissão exi-
gidas.

2 � A transmissão mortis causa opera-se pela apresentação de
documentos comprovativos da qualidade de herdeiro ou de legatário,
em função do qual será averbada em nome do seu titular, no respec-
tivo livro de registos, que deverá ser assinada por dois membros da
direcção e pelo herdeiro legatário.

3 � A transmissão inter vivos opera-se por endosso do título a
transmitir, assinado pelo vendedor, e averbamento no livro de re-
gisto, assinado por dois membros da direcção e pelo adquirente.

4 � Será lavrada, no respectivo título, nota de averbamento as-
sinado por dois da direcção, com nome do adquirente.

5 � Não podendo operar-se a transmissão mortis causa, os
sucessíveis têm direito a receber o montante dos títulos do autor da
sucessão, segundo o valor nominal, corrigido em função da quota-
-parte dos excedentes ou prejuízos das reservas não obrigatórias.

ARTIGO 10.º

A cooperativa não pode adquirir títulos representativos do seu
próprio capital, a não ser gratuitamente.

ARTIGO 11.º

1 � A cooperativa poder emitir títulos de investimento, desde
que haja deliberação da assembleia geral nesse sentido, que fixará a
taxa de juro e demais condições de emissão.

2 � Os títulos de investimento são nominativos e transmissíveis,
obedecendo aos requisitos do n.º 3 do artigo 6.º dos presentes estatu-
tos.

3 � Quando a assembleia geral o deliberar, os títulos de investi-
mentos podem ser subscritos por pessoas que não sejam membros da
cooperativa, mas não concedem a qualidade de membros da coope-
rativa a quem não a tiver, embora os seus titulares possam assistir às
assembleias gerais.

4 � O produto destes títulos será escriturado em conta própria
que será utilizada pela direcção para os fins e nas condições fixadas
pela assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � Aos cooperadores admitidos posteriormente à aprovação ou
alteração dos estatutos poderá ser exigida uma jóia mínima definida
por uma percentagem sobre o capital social reportado ao último
balanço aprovado.

2 � O montante das jóias e a forma do seu pagamento serão
determinados pela assembleia geral.

3 � O montante das jóias reverte para uma ou várias reservas
obrigatórias previstas nestes estatutos.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

ARTIGO 13.º

1 � O número de cooperadores não pode ser inferior a cinco.
2 � Podem ser cooperadores:
a) As pessoas singulares ou colectivas que exerçam a exploração

agrícola, pecuária e florestal da sua área de acção;
b) Tenham subscrito e realizado no acto de admissão o capital

mínimo exigido.
3 � Nenhum cooperador poderá ser membro de outra cooperati-

va agrícola, a título da mesma exploração ou da mesma unidade de
produção para serviços da mesma natureza.

4 � Não podem ser cooperadores os titulares de interesses direc-
tos ou indirectos na área da acção da cooperativa, relacionados com
actividades exercidas por ela ou susceptíveis de a afectar.
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5 � A admissão como cooperador efectuar-se-á mediante pro-
posta apresentada, por escrito, à direcção, subscrita por dois coope-
radores e pelo proposto.

a) A admissão será resolvida na primeira reunião ordinária da di-
recção no prazo máximo de 90 dias posteriores à entrega da pro-
posta e a respectiva deliberação deverá ser comunicada imediata-
mente por escrito ao interessado.

b) Poderá a direcção recusar a admissão enquanto a cooperativa
não dispuser dos meios necessários à resposta da solicitação do novo
membro.

6 � A recusa de admissão é passível de recurso para a assembleia
geral a interpor no prazo de 15 dias por iniciativa do candidato ou
dos cooperadores proponentes.

7 � A assembleia geral deliberará na sua primeira reunião seguin-
te à da interposição do recurso.

8 � O candidato a cooperador que obtiver resolução favorável à
sua admissão será desde logo inscrito, ficando sujeito aos direitos e
obrigações decorrentes da sua condição de cooperador.

9 � A inscrição de cooperador far-se-á em livro próprio (registo
de cooperadores), o número de inscrição por ordem cronológica de
adesão, o capital subscrito e realizado.

10 � Herdeiros:
a) Os herdeiros do cooperador falecido sucedem em direitos e

obrigações perante a cooperativa, sem prejuízo do disposto no nú-
mero seguinte;

b) Os herdeiros que reúnam as condições necessárias para o efeito
poderão assumir a qualidade de cooperadores com a mesma explora-
ção agrícola nas mesmas condições pelas quais o falecido se encon-
trava vinculado à cooperativa.

ARTIGO 14.º

1 � Os cooperadores têm direito:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas, dis-

cutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos da cooperativa;
c) Requerer aos órgãos da cooperativa as informações que deseja-

rem e examinarem a escrita e as contas da cooperativa, no período
de 15 dias que antecedem a assembleia geral de cuja matéria cabe
recurso para a assembleia geral;

d) Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos defini-
dos nos estatutos ou, quando esta não seja convocada, requerer a sua
convocação nos termos da lei;

e) Solicitar a sua demissão.
2 � Os cooperadores têm direito, para além do que se deixa re-

ferido, a:
a) Reclamar perante a assembleia geral contra as infracções das

disposições legais estatutárias que foram cometidas, quer pelos ge-
rentes quer por algum ou alguns dos cooperadores;

b) Reclamar para a direcção qualquer acto irregular cometido por
empregado ou cooperador;

c) Haver parte nos excedentes com observância do que for delibe-
rado em assembleia geral e com respeito do que se contém no ar-
tigo 47.º, alínea c), destes estatutos:

ARTIGO 15.º

1 � Os cooperadores devem:
a) Observar os princípios cooperativos e respeitar as leis e os

estatutos;
b) Tomar parte nas assembleias gerais;
c) Aceitar e exercer os cargos para os quais tenham sido eleitos,

salvo motivo justificativo da recusa;
d) Participar, em geral, nas actividades da cooperativa e prestar

trabalho ou serviço que lhes competir;
e) Efectuar os pagamentos previstos no Código Cooperativo e

nestes estatutos.
2 � Os cooperadores, para além do que se deixa referido, obri-

gam-se a:
a) Entregar à cooperativa a totalidade do produto da exploração

objecto da cooperativa, com excepção das quantidades necessárias
ao consumo familiar ou actividade profissional;

b) Permanecer na cooperativa durante cinco exercícios conse-
cutivos para cumprimento de obrigações que respeitem ou se reflic-
tam em vinculações da cooperativa;

c) Não realizar actividades concorrenciais com as que sejam ob-
jecto principal da cooperativa;

d) Realizar o capital social segundo o disposto nestes estatutos ou
no regulamento interno, nomeadamente nos casos em que se verifi-
quem aumentos de produções entregues;

e) Comunicar à direcção, dentro do prazo de 30 dias, quando dei-
xar de exercer a exploração na área da sua cooperativa.

3 � Se o cooperador não comunicar a sua vontade de se retirar,
por carta registada com aviso de recepção, até 90 dias antes do fim
do período de obrigatoriedade será considerado como tacitamente
obrigado a novo período de vinculação se outra coisa não tiver sido
estipulada e por si aceite.

4 � O não cumprimento por parte dos cooperadores das obriga-
ções assumidas não os dispensa do pagamento da percentagem dos
encargos fixos e despesas gerais que eram correspondentes à activi-
dade normal a que se vinculam no acto de admissão.

ARTIGO 16.º

1 � Os cooperadores podem solicitar a demissão por meio de carta
dirigida à direcção no fim de cada exercício social com pré-aviso de
90 dias, sem prejuízo pelo cumprimento das suas obrigações como
membro da cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá estabelecer condicionamentos para
a efectivação da demissão em correspondência com a execução, res-
peito e cumprimento de compromissos.

3 � Ao cooperador cuja demissão for aceite será restituído no
prazo de dois anos o valor dos títulos do capital realizado, assim
como os excedentes e os juros a que tiver direito, relativamente ao
último exercício social até ao montante da demissão.

ARTIGO 17.º

1 � Poderão ser excluídos da cooperativa os cooperadores que
violarem grave e culposamente os deveres sociais previstos no ar-
tigo 15.º, designadamente:

a) Deixarem de exercer a exploração agro-pecuária na área de
acção da cooperativa no prazo superior a dois anos;

b) Deixarem de entregar os produtos da sua exploração por período
consecutivo de um ano;

c) Passarem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com
a cooperativa, quer em nome próprio quer através de interposta
pessoa ou empresa;

d) Negociarem produtos, matérias-primas, máquinas ou outras
quaisquer mercadorias ou equipamentos, que hajam adquirido por
intermédio da cooperativa;

e) Transferirem para outros os benefícios que só aos membros é
lícito obter;

f) Tiverem sido declarados em estado de falência fraudulenta ou
de insolvência ou tiverem sido demandados pela cooperativa, ha-
vendo sido considerados por decisão transmitida em julgado;

g) Tiverem cometido crime que implique a suspensão de direitos
civis.

2 � As infracções cometidas pelos membros que não importem
exclusão poderão ser punidas, consoante a sua gravidade, pela direc-
ção, com penas de censura, multa ou suspensão de direitos e benefí-
cios por determinado período, sem prejuízo do recurso que delas cabe
para a assembleia geral, nos termos do n.º 6 do artigo 37.º do Códi-
go Cooperativo.

3 � O recurso a que se refere o número anterior deverá ser inter-
posto no prazo de oito dias a contar da data em que o mesmo rece-
ber a comunicação da penalidade imposta.

4 � Os cooperadores excluídos terão direito a reembolsos pre-
vistos nos termos do n.º 3 do artigo 16.º, sem prejuízo de eventuais
indemnizações resultantes de prejuízos causados à cooperativa.

5 � A cooperativa poderá, no entanto, compensar os valores do
reembolso com as indemnizações a que eventualmente tenha direito
pelos factos que motivaram a exclusão de acordo quanto aos respec-
tivos montantes.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 18.º

1 � Os órgãos sociais da cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral na dependência da

direcção comissões especiais de carácter consultivo, sendo a sua
composição, funcionamento e duração da responsabilidade daquela.
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ARTIGO 19.º

A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia geral,
da direcção e do conselho fiscal é de três anos, sendo permitida a
reeleição. Foram eleitos para o primeiro triénio e para os respecti-
vos órgãos sociais os seguintes elementos:

a) Assembleia geral: presidente, Manuel Cardoso Coelho, casado,
residente na Rua das Malhadinhas, em Foros de Salvaterra; vice-pre-
sidente, José Jorge dos Santos, casado, residente no lugar do Alto
Cilhão, Foros de Salvaterra; secretário, Paulo Alexandre Rodrigues
Cação, casado, residente na Rua da Moagem, Foros de Salvaterra;

b) Direcção: presidente, João Paulo Almeida Mendes, casado, re-
sidente na Estrada da Lagoa, freguesia e concelho de Salvaterra de
Magos; tesoureiro, Mário Nunes da Silva, casado, residente na Rua
da Igreja, em Foros de Salvaterra de Magos; secretário, Manuel de
Figueiredo, casado, residente na Rua Nova, Foros de Salvaterra de
Magos;

c) Conselho fiscal: presidente, António Anastácio Mendes, casa-
do, residente na Rua de D. Afonso Henriques, em Foros de Salva-
terra de Magos; 1.º vogal, Maria de Lurdes Libório da Silva Patrício,
casada, residente na Rua Ginó, freguesia de Marinhais, concelho de
Salvaterra de Magos, ao lugar de Granho Novo; 2.º vogal, Manuel
Marques Nogueira, casado, residente na Estrada dos Almocreves, Foros
de Salvaterra.

ARTIGO 20.º

1 � Os membros titulares da mesa da assembleia geral, da direc-
ção e do conselho fiscal são eleitos por maioria simples dos votos,
entre os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos, em escrutí-
nio secreto, de entre as listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral com
antecipação mínima de cinco dias em relação à data da assembleia
geral;

b) Sejam subscritas por um mínimo de 12 membros no pleno gozo
dos seus direitos.

2 � As listas poderão indicar a distribuição de cargos dos candi-
datos a titulares dos órgãos sociais.

ARTIGO 21.º

Os titulares dos órgãos sociais da cooperativa poderão receber as
remunerações que lhes forem fixadas pela assembleia geral.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, são obri-
gatórias para os restantes órgãos sociais da cooperativa e para todos
os membros desta.

2 � Participam na assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

3 � Em cada secção funcionará uma assembleia sectorial na qual
participam todos os cooperadores inscritos nessa secção e que será
dirigida por uma mesa composta por três membros com mandato
cuja duração será igual à prevista para órgãos sociais da cooperativa.

4 � À assembleia sectorial de cada secção compete:
a) Pronunciar-se acerca das actividades, contas e rentabilidade de

cada secção a apresentar à assembleia geral da cooperativa;
b) Tomar conhecimento do relatório e contas a apresentar à as-

sembleia geral da cooperativa.

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral reúne em cessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 � A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas
vezes em cada ano, uma até 31 de Março, para apreciação e vota-
ção do relatório, do balanço e contas da direcção, bem como o do
parecer do conselho fiscal, e outra até 31 de Dezembro, para apre-
ciação e votação do orçamento do plano de actividades, do balanço
e contas de direcção para o exercício seguinte e eleição dos corpos
sociais, quando seja caso disso.

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada
pelo presidente da mesa da assembleia ou a pedido da direcção ou do
conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos, 5 % ou 10 % dos
cooperadores, conforme a cooperativa tiver mais ou menos de
1000 membros, não podendo este número ser inferior a cinco coope-
radores.

ARTIGO 24.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e por um secretário.

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presidir
à mesma e dirigir os trabalhos, sendo substituído, nas suas faltas e
impedimentos, pelo vice-presidente.

3 � Ao secretário compete auxiliar o presidente na orientação
dos trabalhos e elaborar as actas das reuniões.

4 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia geral,
competirá a esta eleger os respectivos substitutos, de entre os coope-
radores presentes, os quais cessarão as suas funções no termo da
reunião.

ARTIGO 25.º

1 � A assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, pelo presidente da mesa.

2 � A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos da as-
sembleia, bem como o dia, hora e local da reunião. A convocatória
será sempre afixada nos locais em que a cooperativa tenha a sua
sede ou outras formas de apresentação social e será ainda enviada a
todos os membros por via postal ou entregue em mão, neste caso
contra recibo.

3 � Na impossibilidade de se observar o disposto no número
anterior, será a convocatória publicada num diário do distrito ou da
região administrativa mais próxima em que se situe a sede da coope-
rativa.

4 � A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser
feita no prazo de 15 dias após o pedido ou requerimento previstos
no n.º 3 do artigo 23.º, devendo a reunião realizar-se no prazo má-
ximo de 30 dias, contados da data da recepção do pedido ou o reque-
rimento.

ARTIGO 26.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito de
voto, ou seus representantes devidamente credenciados.

2 � Se à hora marcada para a reunião não se verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia reunirá, com
qualquer número de cooperadores, uma hora depois.

3 � No caso da convocatória da assembleia geral ser feita em
secção extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião
só se efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três quar-
tos dos requerentes.

4 � Será lavrada acta de cada reunião da assembleia geral assina-
da pelos cooperadores que constituem a mesa.

ARTIGO 27.º

1 � É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o relatório, balanço e as contas

da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o plano de actividades e o orçamento para o

exercício seguinte;
d) Fixar as taxas de juro a pagar nos títulos emitidos da coopera-

tiva aos detentores de títulos emitidos pela cooperativa;
e) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
f) Alterar os estatutos e aprovar os regulamentos internos;
g) Aprovar a fusão, a incorporação e a cisão da cooperativa;
h) Aprovar a dissolução da cooperativa;
i) Aprovar a filiação da cooperativa em reuniões, federações e

confederações;
j) Decidir a transmissão, sempre que prevista estatutariamente, e

a exclusão de cooperadores e funcionar como instância de recursos
em relação às sanções aplicadas pela direcção, sem prejuízo de re-
cursos para tribunais;

l) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais da coope-
rativa e da mesa da assembleia geral;

m) Decidir do exercício do direito de acção civil ou penal contra
directores, gerentes e outros mandatários e membros do conselho
fiscal;

n) Apreciar e votar matérias especialmente previstas no Código
Cooperativo, na Lei n.º 51/96 e nestes estatutos.

2 � Para além dos actos referidos no número anterior, é matéria
da competência da assembleia geral sancionar os contratos previs-
tos no n.º 3 do artigo 5.º destes estatutos.

3 � A criação e extinção das secções sob proposta da direcção.
4 � A alteração do número de delegados da cooperativa que re-

presentam as secções.
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ARTIGO 28.º

A assembleia geral, sempre que o julgue necessário, poderá deter-
minar a utilização pela cooperativa de serviços de auditoria.

ARTIGO 29.º

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se,
estando presentes ou representados devidamente todos os membros
da cooperativa no pleno gozo dos seus direitos, concordarem, por
unanimidade, com a respectiva inclusão ou se incidir sobre esta
matéria constante da alínea m) do artigo 27.º destes estatutos.

ARTIGO 30.º

1 � Na assembleia geral da cooperativa cada cooperador dispõe
de um voto, qualquer que seja a sua parte no capital social, sem
prejuízo do disposto no artigo 22.º dos presentes estatutos para o
caso da assembleia geral de delegados.

2 � É exigida maioria de, pelo menos, dois terços dos votos
expressos na aprovação das matérias constantes das alíneas f), g),
h), i), j) e m) do n.º 1 do artigo 27.º

3 � No caso da aprovação da dissolução da cooperativa, ela não
terá lugar se pelo menos um número mínimo de membros referidos
no artigo 13.º destes estatutos se declarar disposto a assegurar a
permanência da cooperativa, qualquer que seja o número de votos
contra.

ARTIGO 31.º

1 � É admitido o voto por representação, devendo o mandato
constar de documento escrito e dirigido ao presidente da mesa da
assembleia geral e da assinatura do mandante ser reconhecida nos
termos legais.

2 � Cada cooperador não poderá representar mais do que um
membro da cooperativa.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 32.º

1 � A direcção é composta por três cooperadores.
2 � Poderá ser criado, quando for entendido conveniente, o car-

go de vice-presidente.
3 � A distribuição dos cargos da direcção será feita na primeira

reunião, quando o não for pela assembleia geral.
4 � Da direcção poderão fazer parte tantos membros efectivos

quantas as secções, sendo um por cada, sem prejuízo do número total
ser sempre ímpar.

ARTIGO 33.º

1 � As reuniões ordinárias da direcção terão pelo menos periodi-
cidade mensal.

2 � A direcção reunirá extraordinariamente sempre que o presi-
dente a convoque ou a pedido da maioria dos seus membros efecti-
vos.

3 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros efectivos.

4 � Na falta de qualquer director efectivo deverá ser chamado à
efectividade o suplente.

5 � Se não for possível complementar a direcção pela forma
indicada no número anterior, deverá proceder-se, no prazo de 30 dias,
ao preenchimento das vagas pela assembleia geral.

6 � Será lavrada a acta de cada sessão da direcção na qual se
indicarão os nomes dos directores presentes e das deliberações to-
madas. As actas serão assinadas pelos directores presentes à sessão.

ARTIGO 34.º

A direcção é o órgão da administração e representação da coope-
rativa e compete-lhe, designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal
e à apreciação e aprovação da assembleia geral o relatório, o balan-
ço e contas do exercício, bem como o plano de actividades e o or-
çamento para ao ano seguinte;

b) Promover e fazer cumprir o plano de actividade anual;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias de com-

petência deste;

d) Deliberar sobre a admissão de novos cooperadores e sobre a
aplicação de sanções previstas na lei e nestes estatutos, dentro dos
limites da sua competência;

e) Requerer, de acordo com o disposto no Código Cooperativo, a
convocação da reunião extraordinária da assembleia geral;

f) Zelar pelo respeito da lei, destes estatutos e das deliberações da
assembleia geral;

g) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da coope-
rativa;

h) Representar a cooperativa, em juízo e fora dele;
i) Assegurar a escrituração dos livros, nos termos legais;
j) Praticar todos e quaisquer actos na defesa dos interesses da

cooperativa e dos cooperadores e na salvaguarda dos princípios co-
operativos;

l) Arrendar propriedades necessárias à instalação da sua sede, ar-
mazéns e depósitos, adquirir máquinas, ferramentas, meios de trans-
porte, livros, móveis e tudo quanto se torna necessário ao funciona-
mento da cooperativa e, ainda, vender bens que não convenham ou
se tornem dispensáveis obtido o parecer favorável do conselho fis-
cal;

m) Adquirir, construir e alienar imóveis quando autorizada pela
assembleia geral.

ARTIGO 35.º

A direcção pode delegar poderes de representação e administra-
ção para a prática de certos actos ou de certas categorias de actos
em qualquer dos seus membros, em gerentes ou noutros mandatários.

ARTIGO 36.º

1 � Para obrigar a cooperativa são bastantes duas assinaturas dos
membros da direcção sendo uma das quais obrigatoriamente a do
tesoureiro.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um dos membros da direcção.

ARTIGO 37.º

A direcção pode designar um ou mais gerentes, ou outros manda-
tários delegando-lhes poderes específicos previstos nestes estatutos
ou aprovados pela assembleia geral, e revogar os respectivos man-
datos, devendo a nomeação ser rectificada em assembleia geral.

ARTIGO 38.º

1 � São responsáveis civicamente de forma pessoal e solidária
perante a cooperativa e terceiros, sem prejuízo de eventual respon-
sabilidade criminal e da aplicabilidade de outras sanções, os directo-
res, os gerentes e outros mandatários que hajam violado a lei, os
estatutos ou as deliberações da assembleia geral ou deixado de execu-
tar fielmente o seu mandato, designadamente:

a) Praticando, em nome da cooperativa, actos estranhos ao
objecto ou aos interesses desta ou permitido a prática de tais
actos;

b) Pagando ou mandando pagar importâncias não devidas pela
cooperativa;

c) Deixando de cobrar créditos que, por isso, hajam prescrito;
d) Procedendo à distribuição de excedentes fictícios ou que vio-

lem os estatutos ou a lei;
e) Usando o respectivo mandato, com ou sem utilização de bens

ou créditos da cooperativa, em benefício próprio ou de outras pes-
soas, singulares ou colectivas.

2 � A delegação da competência da direcção em um ou mais
gerentes ou mandatários não isenta de responsabilidade os directo-
res, salvo o disposto na lei.

3 � Os gerentes e outros mandatários respondem, nos mesmos
termos que os directores, perante a cooperativa e terceiros, pelo
desempenho das suas funções.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 39.º

1 � O conselho fiscal é composto por três membros efecti-
vos.

2 � A distribuição dos cargos do conselho fiscal será feita na
primeira reunião quando o não for pela assembleia.
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ARTIGO 40.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coope-
rativa, competindo-lhe, designadamente:

a) Examinar a escrita sempre que julgue conveniente e toda a
documentação da cooperativa;

b) Verificar, quando julgue necessário, o saldo da caixa e a exis-
tência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre relatório, balanço e as contas de exer-
cício, o plano das actividades e o orçamento para o ano seguinte;

d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral;
e) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.

ARTIGO 41.º

1 � Ao presidente do conselho fiscal compete convocar as reu-
niões sempre que o entender conveniente.

2 � O conselho fiscal reúne em secções ordinárias e extraordinárias.
3 � As reuniões ordinárias do conselho fiscal terão, pelo menos,

periodicidade trimestral.
4 � Os membros do conselho fiscal podem assistir por direito

próprio às reuniões da direcção.
5 � Os membros suplentes do conselho fiscal podem assistir às

reuniões do mesmo.
6 � O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o

presidente o convoque ou a pedido da maioria dos seus membros
efectivos.

7 � O conselho fiscal só poderá tomar deliberações com a pre-
sença de mais de metade dos seus membros efectivos.

8 � Será lavrada acta de cada sessão do conselho fiscal na qual se
indicar os nomes dos presentes e as deliberações tomadas. As actas
serão assinadas pelos presentes à sessão.

CAPÍTULO V

Das receitas, reservas e distribuições excedentes

ARTIGO 42.º

São receitas da cooperativa:
a) Resultados da sua actividade;
b) Rendimentos dos seus bens;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
d) Quaisquer outras não impedidas por lei nem contrárias aos

presentes estatutos.
ARTIGO 43.º

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas de exercício

e integradas, por meios líquidos disponíveis;
b) Reserva para educação e formação cooperativa destinada a

cobrir as despesas com a educação cooperativa e com a formação
técnica e profissional dos seus membros.

2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral outras reservas
facultativas.

3 � Se os prejuízos do exercício forem superiores ao montante
da reserva legal, a diferença poderá, por deliberação da assembleia
geral, ser exigida aos cooperadores, proporcionalmente às operações
realizadas por cada um deles, sendo a reserva legal reconstituída até
ao nível anterior em que se encontrava.

ARTIGO 44.º

1 � Revertem para reserva legal, segundo a proporção que for
definida pela assembleia geral, as jóias, nos termos do artigo 12.º
destes estatutos e os excedentes anuais líquidos.

2 � Estas reversões deixarão de ser obrigatórias desde que a re-
serva atinja o montante igual ao do capital.

ARTIGO 45.º

1 � Revertem para reserva para a educação e formação coope-
rativa:

a) A parte das jóias que não for afectada à reserva legal;
b) A percentagem dos excedentes anuais líquidos estabelecida pela

assembleia geral;
c) Os donativos e subsídios que forem especialmente destinados

às finalidades da reserva.
2 � As formas de aplicação desta reserva serão determinadas pela

assembleia geral.

ARTIGO 46.º

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) Para constituição de reserva legal reverterão 10 % até com-

pletar montante igual ao do capital social da cooperativa;
b) Para constituição da reserva da educação e formação coopera-

tiva a percentagem que a assembleia geral determinar;
c) As percentagens que a assembleia geral fixar para reservas fa-

cultativas;
c) Uma percentagem de 5 % que a assembleia geral poderá fixar,

depois de deduzidas as reservas atrás referidas para remuneração de
títulos de capital;

d) O remanescente poderá ser rateado pelas secções na propor-
ção em que para ele contribuírem, com posterior retorno aos coope-
radores na proporção do valor das operações realizadas por cada um
ou por cada uma das secções.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e partilha

ARTIGO 47.º

A cooperativa dissolve-se por:
a) Esgotamento do objecto ou impossibilidade insuperável da sua

prossecução;
b) Fusão por integração, por incorporação ou cisão integral, nos

termos dos artigos 74.º e 75.º do Código Cooperativo;
c) Deliberação da assembleia geral, tomada nos termos da alínea h)

do artigo 49.º e n.º 2 do artigo 51.º do Código Cooperativo;
d) Decisão judicial transitada em julgado que declare a cooperati-

va impossibilitada de cumprir as suas obrigações;
e) Decisão judicial transitada em julgado que verifique que a coo-

perativa não respeita, no seu funcionamento, os princípios coope-
rativos, que o objecto real da cooperativa não coincide com o ob-
jecto expresso no acto de constituição ou nos estatutos, que utiliza
sistematicamente meios ilícitos para a prossecução do seu objecto
ou ainda que recorre à forma da cooperativa para alcançar indevida-
mente benefícios legais.

ARTIGO 48.º

1 � A dissolução da cooperativa, qualquer que seja a sua espécie,
implica a nomeação de uma comissão liquidatária encarregada do
processo da liquidação do património da cooperativa.

2 � No caso da dissolução voluntária, a assembleia geral que de-
liberar a dissolução deve eleger a comissão liquidatária, à qual confe-
rirá os poderes necessários para, dentro do prazo que lhe fixar, pro-
ceder à liquidação.

3 � Aos casos de dissolução referidos nas alíneas a), b) e c) do
artigo anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, o proces-
so de liquidação previsto na secção I do capítulo XV do título IV do
Código do Processo Civil.

4 � Ao caso de dissolução referido na alínea d) do artigo anteri-
or é aplicável, com as necessárias adaptações, o processo de liquida-
ção em benefício de credores previsto na secção III do capítulo XV
do título IV do Código do Processo Civil.

5 � Feita a liquidação total, deve a comissão liquidatária apre-
sentar as contas à assembleia geral ou ao tribunal, conforme os ca-
sos, organizando, sob forma de mapa, um projecto de partilha do
saldo, nos termos do artigo seguinte.

6 � A última assembleia geral ou tribunal, conforme os casos,
designará quem deve ficar depositário dos livros, papéis e documentos
da cooperativa, que deverão ser conservados pelo prazo de cinco anos.

ARTIGO 49.º

1 � Uma vez satisfeitas as despesas decorrentes do próprio pro-
cesso de liquidação, o saldo obtido por esta será aplicado, imediata-
mente e pela seguinte ordem:

a) Pagar os salários e as prestações devidas aos trabalhadores da
cooperativa;

b) Pagar os débitos da cooperativa, incluindo o resgate dos títulos
de investimento e outras prestações eventuais feitas pelos membros
da cooperativa, estabelecidos nos termos do artigo anterior;

c) Resgatar os títulos de capital.
2 � O montante da reserva legal estabelecido nos termos do ar-

tigo 69.º do Código Cooperativo, que não tenha sido destinado a
cobrir eventuais perdas de exercício e não seja susceptível de aplica-
ção diversa, pode transitar, com idêntica finalidade, para a nova
entidade cooperativa que se formar na sequência de fusão ou de ci-
são da cooperativa em liquidação.
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3 � Quando à cooperativa em liquidação não suceder nenhuma
entidade cooperativa nova a aplicação do montante estabelecido no
número anterior será:

a) Determinado pela união, federação ou confederação do ramo
do sector cooperativo na qual a cooperativa em liquidação estiver
agrupada;

e) Determinada pela união, federação ou confederação que, aten-
dendo à identidade do ramo do sector cooperativo ou de âmbito,
mais próximo estiver da cooperativa, caso esta não esteja agrupada
em nenhuma cooperativa de grau superior.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 50.º

1 � Os membros, cujo capital subscrito e realizado seja inferior
ao determinado no artigo 7.º dos presentes estatutos, deverão subs-
crever e realizar as partes em falta até àquele montante, em duas
prestações mensais consecutivas.

2 � Aos membros que não realizem as partes do capital em falta
nos termos do artigo anterior, aplica-se o disposto do artigo 37.º do
Código Cooperativo, antes de serem considerados excluídos.

ARTIGO 51.º

É escolhido o foro da comarca de Benavente para todas as ques-
tões a dirimir entre os membros da cooperativa ou entre aquela re-
lativamente a estes e com terceiros.

Foi depositado, na pasta da sociedade, o texto actualizado do pacto
social.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000414796

SETÚBAL
BARREIRO

BL � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3270/
030409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030409.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BL � Serviços Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Alfredo Keil, 12,
2.º, direito, freguesia de Alto do Seixalinho, do concelho do Barreiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5100 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma
com o valor nominal de 3825 euros, pertencente ao sócio José Ma-
nuel Bolinhas Lopes, e outra do valor de 1275 euros, pertencente ao
sócio Júlio Augusto Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
ao sócio José Manuel Bolinhas Lopes, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo ou fora dele, é suficiente a assina-
tura do gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa Duarte.
2000870759

PREDIBRAVO � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2519/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504511661; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/030410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e liquidação.
Dissolução e encerramento da liquidação: aprovadas as contas em

14 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa Duarte.
2000870767

TÁXIS ALMEIDA & CANTANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2600/
990621; identificação de pessoa colectiva n.º 504540661; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 1 à 3 e 5/030411.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Renúncia à gerência e alteração parcial do contrato quanto aos
artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por duas quotas iguais de 5000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Esmeralda de Jesus de Matos
Martins Marcelino Lopes e Eduardo Marques Marcelino Lopes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Eduardo Marques
Marcelino Lopes, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, activa e passivamente, é suficiente a assinatura de um só gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa Duarte.
2000870775

ORMETRA � ORGANIZAÇÕES DE MEDICINA
DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1163/
900417; identificação de pessoa colectiva n.º 502331569; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 2/030328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e liquidação.
Dissolução e encerramento da liquidação: aprovadas as contas em

21 de Março de 2003.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa Duarte.
2000870694

ALEXANDRE & CORREIA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2750/
990315; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/030328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 4.º e § 3.º do mesmo, que
passou a ter a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, será exercida por ambos os sócios, já nomeados gerentes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 168 � 23 de Julho de 200315 478

§ 3.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

(Mantêm-se os §§ 1.º e 2.º deste artigo.)

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa Duarte.
2000870651

MONTIJO

MEDINEGÓCIOS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 106, letra C, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2802/
020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505763087; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
030120.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 17/030120 � Averbamento n.º 1.
A sede social mudou para a Rua de Gago Coutinho, 106, letra C,

2870 Montijo.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001616813

SIPSA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
PORTUGUESA, S. A.

Sede: Pau Queimado, Estrada Nacional n.º 5,
Afonsoeiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 796/
780824; identificação de pessoa colectiva n.º 500773734; averba-
mentos n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 1 e 2/030102.

Certifico que foi registado o seguinte:
12 � Apresentação n.º 1/030102 � Averbamento n.º 4.
Exoneração de António Manuel Cavaco Gouveia, por renúncia

ao cargo de vogal do conselho de administração.
Data da recepção da carta de renúncia: 30 de Outubro de 2002.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

12 � Apresentação n.º 2/030102 � Averbamento n.º 5.
Exoneração de Francisco Nobre Pinhão ao cargo de vogal do

conselho de administração.
Data da recepção da carta de renúncia: 30 de Outubro de 2002.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001614519

ALMEIDA & NETOS, L.DA

Sede: Figueira da Vergonha, Afonsoeiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2293/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504165968; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/040108.

Certifico que foi registado o seguinte:
4 � Apresentação n.º 3/030108.
Nomeação de José António Fernandes de Almeida, casado, resi-

dente no Montijo, como gerente, em 1 de Dezembro de 2002.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001613067

SOCIALF � CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Serra, 161, rés-do-chão, direito,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2905/
021227; identificação de pessoa colectiva n.º 506284557; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/021227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

Contrato de sociedade

1.º Alfredo de Jesus Alves, casado com Maria Amélia da Costa
Batista de Jesus Alves sob o regime da comunhão geral de bens, re-
sidente na Rua de Bento de Jesus Caraça, 37, Montijo;

2.º Maria de Fátima César Martins, viúva, residente na Rua de
Baltazar Manuel Valente, 6, 3.º, direito, no Montijo;

3.º Isabel Cristina Ferreira Cabral, casada com José de Jesus de
Matos sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Pinhal Novo, onde reside na Rua dos Bombeiros Voluntários, lote
2, 1.º, C, concelho de Palmela, contribuinte fiscal n.º 115698531.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelo meu conhecimento
pessoal.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, celebram
entre si um contrato de sociedade comercial por quotas que se irá
reger pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SOCIALF � Contabilidade, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Joaquim Serra, 161, rés-do-chão, direito, fre-
guesia e concelho do Montijo.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a sociedade pode estabelecer sucursais, agências ou outras for-
mas de representação, onde e quando entender conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto: actividade de serviços de contabili-
dade, gestão de pessoal, consultoria fiscal, prestações de serviços
conexos com esta actividade prestados às empresas, organização e
gestão de empresas, representações e comércio de produtos nacio-
nais e estrangeiros. A sociedade poderá participar noutras socieda-
des de responsabilidade limitada ou ilimitada, de objecto igual ou
diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e semelhantes.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 9000 euros, do
sócio Alfredo de Jesus Alves, uma de 7000 euros, da sócia Isabel
Cristina Ferreira Cabral, e outra de 4000 euros, da sócia Maria de
Fátima César Martins.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se, em quaisquer actos ou contratos, com
a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, precedida de deliberação tomada
em assembleia geral e observados os requisitos legais.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo ainda proceder ao levantamento das
entradas realizadas para pagamento de equipamentos a adquirir, para
despesas de constituição de sociedade, registo e outras.

Está conforme o original.

12 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001613059
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KRIAÇÃO.COM � SOLUÇÕES DE NOVAS
TECNOLOGIAS, L.DA

Sede: Rua da Aldeia Velha, 78, 1.º, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2915/
030120; identificação de pessoa colectiva n.º 506146286; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/030120.

Certifico que foi efectuado o registo de constituição de sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

1.º Miguel António Quitério Moreira de Andrade, casado com
Susana Rute Vitorino de Matos Andrade sob o regime da comunhão
de adquiridos e residente na Rua da Aldeia Velha, 78, 1.º, Montijo;

2.º Susana Rute Vitorino de Matos Andrade, casada com o anteri-
or no indicado regime e com ele residente;

3.º João Pedro dos Santos Cias de Oliveira, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de Jorge Alexandre Batalha Ferreira, 3, 8.º, direito,
Bobadela, Loures.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, é consti-
tuída entre eles outorgantes uma sociedade comercial por quotas que
se regerá pelo respectivo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma KRIAÇÃO.COM � Soluções de No-
vas Tecnologias, L.da, vai ter a sua sede na Rua da Aldeia Velha, 78,
1.º, freguesia e concelho do Montijo.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro pon-
to do País.

2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de aplicações
informáticas, páginas Internet, software aplicacional utilizando a
Internet e os serviços de alojamento e consultoria Internet.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio Miguel António
Quitério Moreira de Andrade, outra do valor nominal de 1500 eu-
ros, pertencente ao sócio João Pedro Santos Cias de Oliveira, e outra
do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Susana Rute
Vitorino de Matos Andrade.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, ficam a cargo dos gerentes, eleitos em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios, Miguel Antó-
nio Quitério Moreira de Andrade, João Pedro Santos Cias de Olivei-
ra e Susana Rute Vitorino de Matos Andrade.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

6.º

É expressamente proibido aos sócios exercerem, isoladamente ou
com outrem, actividades que se enquadrem no âmbito do objecto
social da sociedade. Os sócios que infrinjam este preceito do pacto
social ficam obrigados de imediato à cessão da quota a favor da so-
ciedade, pelo preço igual ao valor nominal da quota.

7.º

A cessão, total ou parcial, das quotas é livre entre os sócios, mas
para estranhos depende da autorização da sociedade, ficando esta,

em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, com
direito de preferência na aquisição.

8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou represen-
tantes do falecido ou interdito, mas no caso de falecimento de qual-
quer sócio, os seus herdeiros e demais representantes nomearão entre
si um que a todos represente na sociedade.

Disposição transitória

Fica autorizada desde já a gerência a proceder ao levantamento
do capital social, a fim de ocorrer às despesas desta escritura, seu
registo, bem como à aquisição de bens de equipamento ou outros que
sejam necessários ou convenientes para o início às suas actividades
sociais, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001612249

SEIXAL

VITINOX � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PARAFUSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 952/830630;
identificação de pessoa colectiva n.º 501392394; inscrição n.º 7/
030320; números e data das apresentações: 8 e 9/030320.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato,
tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de VITINOX � Indústria e
Comércio de Parafusos, L.da, vai ter a sua sede social no Parque
Industrial do Seixal, PIS 1, lote 53, Foros da Catrapona, freguesia de
Paio Pires, concelho do Seixal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado e
nos demais valores constantes do activo social, é de 191 186 euros
e 77 cêntimos e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
14 339 euros e 1 cêntimo, outra de 157 729 euros e 9 cêntimos, outra
de 17 525 euros e 51 cêntimos, e outra de 1593 euros e 16 cênti-
mos, todas na titularidade da sócia única, Fabory Portugal � Para-
fusaria e Montagem Industrial, Unipessoal, L.da

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912432

DANTAS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 718/810721;
identificação de pessoa colectiva n.º 501176845; inscrições n.os 8 e
18/030408; números e data das apresentações, 11, 10 e 12/030408.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

8 � Apresentação n.º 11/030408 � Averbamento n.º 3.
Cessação de funções do gerente Mário Duarte Neves, por renún-

cia, em 5 de Março de 2003.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo,
em consequência, ficado 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 iguais do valor
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nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Angelino Inácio e Leopoldo Brites Inácio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002913196

JOSÉ MANUEL DE BARROS
AZEVEDO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6734/
020503; identificação de pessoa colectiva n.º 506082067; inscrição
n.º 2/030410; número e data da apresentação: 8/030410.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º e 3.º do contrato,
tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil e obras públi-
cas, empreitadas e venda de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002913285

ESPAÇO COM SENTIDO � SERVIÇOS
DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7159/
030404; inscrição n.º 1/030404; número e data da apresentação: 8/
030404.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Abril de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.ª Leonor Januária de Carvalho Andrade Amiel, casada sob o
regime de comunhão de adquiridos com Álvaro Florent Amiel, natu-
ral da freguesia de Lamego (Almacave), concelho de Lamego, e re-
sidente na Praceta de José Rodrigues Miguéis, 4, 8.º, A, Miratejo,
Corroios;

2.ª Maria Natércia Roque Nunes Marnoto, casada sob o regime de
comunhão de adquiridos com Narciso José Fernandes Marnoto, na-
tural da freguesia de Santo André das Tojeiras, concelho de Castelo
Branco, e residente na Rua de José Afonso, 5, 6.º, frente, Laranjeiro,
Almada.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 3994212, de 21 de Novem-
bro de 2001, e 6939457, de 19 de Fevereiro de 2001, emitidos pe-
los Serviços de Identificação Civil em Lisboa.

E pelas outorgantes foi dito que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Espaço com Sentido � Serviços
de Acompanhamento Pedagógico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Antero de Quental,
10 e 10-A, Quinta do Rouxinol, freguesia de Corroios, concelho do
Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
acompanhamento pedagógico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002913110

NEWAIR � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5248/
990806; identificação de pessoa colectiva n.º 504574892; inscrição
n.º 1/030326; número e data da apresentação: 5/030326.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 5/030326 � Averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para: Rua do Soutelo, 11, 1.º, esquerdo, Cruz

de Pau, Amora, Seixal.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912653

ROSA & FORTUNATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5142/
990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504475924; inscrições
n.os 1 e 3/030327; números e data das apresentações: 2, 3, 4 e 5/
030327.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 2/030327 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Jack Manuel Rebelo, por renún-

cia, em 27 de Fevereiro de 2003.
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Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contra-
to, tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rosa & Fortunato, L.da, e tem sede na
Rua da Vitória, 21, em Vale de Milhaços, freguesia de Corroios,
concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

Tem por objecto o comércio, importação, exportação e repre-
sentações de artigos para decoração, utilidades domésticas, artesana-
to, bijutarias e vestuário interior, design e prestação de serviços na
área da distribuição.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912661

GRUEMPI � SOCIEDADE DE ALUGUER DE GRUAS
E EMPILHADORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2506/
920218; identificação de pessoa colectiva n.º 502706007; inscrições
n.os 8 e 13/030327; números e data das apresentações: 8-9 e 10-11/
030327.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

8 � Apresentações n.os 8-9/030327 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções dos gerentes Arnaldo Cansado Barbas e Silvino

Vieira dos Santos, por renúncia, em 25 de Outubro de 2002.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contra-
to, tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 14 963 euros e 94 cêntimos, que se encontra
integralmente realizado em dinheiro e corresponde a uma única quo-
ta no valor nominal de 14 963 euros e 94 cêntimos, pertencente ao
sócio José Fernando Nascimento.

4.º

A gerência da sociedade compete ao sócio José Fernando Nasci-
mento, desde já nomeado gerente.

A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio José Fernando
Nascimento.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912670

A. P. C., INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3279/
940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503214361; inscrições
n.os 5 e 7/030327; números e data das apresentações: 13 e 14/030327.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

5 � Apresentação n.º 13/030327 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Alexandre Soares Simões, por

renúncia, em 26 de Fevereiro de 2003.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º  e 5.º do
contrato, tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma A. P. C., Informática, L.da, com sede
na Avenida de Luís de Camões, 20, rés-do-chão, A, Miratejo, fre-
guesia de Corroios, concelho do Seixal.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de uma quota de 5000 euros per-
tencente ao único sócio, Raul Manuel Santos Costa.

5.º

A administração e gerência da sociedade e sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo único
sócio, Raul Manuel Santos Costa, o qual fica, desde já, nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912688

EXPRESSLORD � DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7138/
030327; inscrição n.º 1/030327; número e data da apresentação: 15/
030127.

Contrato social

No dia 11 de Março de 2003, no 18.º Cartório Notarial de Lis-
boa, perante mim, Maria do Rosário Marques Cabral Figueira Ro-
cha, ajudante principal no pleno exercício de funções por se encon-
trar vago o lugar de notário, compareceram como outorgantes Vítor
Manuel da Silva Cebola, natural de São Jorge de Arroios, Lisboa, e
mulher, Andreia Noémia Marcelino dos Reis Cebola, natural de
Angola, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na
Avenida de 6 de Novembro de 1836, 312, 5.º, A, Torre da Marinha,
Seixal, portadores dos bilhetes de identidade n.os 10860921, de 23 de
Fevereiro de 1999, e 10593800, de 23 de Fevereiro de 1999, emi-
tidos pela D. G. R. N. � Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato social com vista à constituição de uma sociedade co-
mercial por quotas, a qual fica a ser regida pelas normas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXPRESSLORD � Distribuição
e Logística, L.da, e vai ter a sua sede social na Avenida de 6 de
Novembro de 1836, 312, 5.º, A, freguesia da Torre da Marinha,
concelho do Seixal.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências ou
qualquer outra forma local de representação, quer no território na-
cional quer no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte de mercadorias,
documentos e afins, cargas, distribuição e logística.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a car-
go de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém, a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade, sendo
conferido o direito de preferência à sociedade, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo.
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6.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.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912696

GEOSOC � GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4553/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 503410357; inscrições
n.os 16 e 17/030327; números e data das apresentações: 16 e 17/
030327.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

16 � Apresentação n.º 16/030327.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2003-2006, em 3 de Março de 2003.
Conselho de administração: presidente, Jorge Domingos Grade

Mendes, casado; vogais: Manuel Parente Mendes Godinho, casado, e
Adriano Ferreira da Graça, casado.

Fiscal único: efectivo, Ernst & Young Audit & Associados �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por
Pedro Manuel Travassos de Carvalho, casado, revisor oficial de
contas; suplente, Óscar Manuel Machado de Figueiredo, casado, re-
visor oficial de contas.

Secretária da sociedade: efectiva, Maria Filomena da Costa Moura
Silva Pais, casada; suplente, Paula Maria Louro de Passos Correia
Ribeiro Limón Cavaco, casada.

Mais certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo,
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 450 000 euros e encontra-se realiza-
do em 785 000 euros, devendo o capital remanescente ser realizado
no prazo máximo de cinco anos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912700

OFICINA DOS FARRAPOS � ATELIER
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7139/
030327; inscrição n.º 1/030327; número e data da apresentação: 18/
030327.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Fevereiro de 2003, no 21.º Cartório Notarial de Lis-
boa, perante mim, Luiza Maria de Carvalho Vieira, respectiva notá-
ria, compareceram como outorgantes:

1.º Almerinda da Conceição Martins de Almeida, contribuinte fis-
cal n.º 137898568, natural da freguesia de Zoio, concelho de Bra-
gança, e marido, Aires Fernandes de Almeida, natural de freguesia de
Alvares, concelho de Góis, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Avenida de Vale de Milhaços, 264, 1.º, es-
querdo, Vale de Milhaços, Corroios, concelho do Seixal, titulares dos
bilhetes de identidade n.os 7497010, datado de 23 de Março de 2001,
e 4351364, datado de 12 de Maio de 1998, ambos emitidos em Lis-
boa pelos Serviços de Identificação Civil, a outorgante mulher in-
tervêm por si e ambos em nome e em representação de sua filha
menor, Marisa Filomena Martins de Almeida, contribuinte fiscal
n.º 231343264, natural de Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios,
menor, nascida em 27 de Agosto de 1986, residente com seus pais;

2.º Eunice Alexandra Martins de Almeida, contribuinte fiscal
n.º 231343191, solteira, maior, natural da freguesia e concelho de
Alcochete, residente com os primeiros outorgantes, titular do bilhe-
te de identidade n.º 11936595, datado de 20 de Março de 2000 em
Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus re-
feridos documentos de identidade.

E declararam:
Que, pela presente escritura, fazem entre a primeira outorgante,

a representada dos primeiros e segunda outorgantes, um contrato de
sociedade comercial por quotas com a denominação Oficina dos
Farrapos � Atelier de Confecções, L.da, com sede na Avenida de
Vale de Milhaços, 264, 1.º, esquerdo, Vale de Milhaços, freguesia de
Corroios, concelho do Seixal, que tem por objecto confecção de
roupa para senhora, homem e criança, por medida ou em série, bem
como a compra e venda, no local do estabelecimento, de toda a
espécie de confecções relacionadas com a indústria do vestuário, com
o capital social de 5000 euros, inteiramente realizado em dinheiro,
e que fica a reger-se pelos artigos constantes do documento comple-
mentar anexo a esta escritura, elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado, cujo conteúdo conhecem per-
feitamente pelo que dispensam a sua leitura neste acto;

Que, nos termos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, declaram, sob sua inteira responsabilidade, que o capital social
se encontra depositado à ordem da sociedade no Banco Espírito Santo,
S. A., agência de Corroios, em data de 15 de Dezembro de 2002;

Que, independentemente do registo definitivo da sociedade fica a
gerência desde já autorizada a movimentar a conta aberta em nome
da sociedade no Banco Espírito Santo, S. A., a fim de fazer face às
despesas com esta escritura, sua publicação e registo, bem como para
a aquisição de bens para a sociedade.

Estatutos

1.º

A sociedade adopta a firma Oficina dos Farrapos � Atelier
de Confecções, L.da, com sede na Avenida de Vale de Milhaços,
264, 1.º, esquerdo, 2855 Vale de Milhaços, Seixal, freguesia de
Corroios.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes e, do mesmo modo, poderá a sociedade abrir agên-
cias, sucursais e filiais em qualquer zona do País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na confecção de roupa para senhora,
homem e criança, por medida ou em série, bem como a compra e
venda, no local do estabelecimento, de toda a espécie de confecções
relacionadas com a indústria do vestuário.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de
4000 euros, pertencente à sócia Almerinda da Conceição Martins
de Almeida, uma quota de 500 euros, pertencente à sócia Eunice Ale-
xandra Martins de Almeida, e uma quota de 500 euros, pertencente
à sócia Marisa Filomena Martins de Almeida.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo dos sócios ou de não sócios, de acordo com o que for delibe-
rado em assembleia geral de sócios.

2 � Desde já, a partir da celebração deste contrato de sociedade,
fica nomeada gerente a sócia Almerinda da Conceição Martins de
Almeida.

3 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é somente necessária a assinatura de um gerente.

4 � A remuneração da gerência será decidida em assembleia geral
dos sócios, que poderá consistir somente em mera participação nos
lucros da sociedade.

5.º

A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações, le-
tras de favor e outros instrumentos, actos e contratos estranhos ao
objecto social.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com o objecto diferente do seu, e em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.
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7.º

1 � A divisão de quotas, no todo ou em parte das mesmas, é
livremente permitida entre sócios.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência na aquisição, o
qual se defere aos sócios não cedentes na proporção das suas quotas.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
1 � a) De acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em grupo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Por interdição ou por inabilitação de quaisquer sócios;
f) Por exoneração ou por exclusão dos sócios;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, seja dividida em uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do valor
nominal da quota.

9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem legal para a reserva legal, será dado o destino que vier
a ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912718

TRANSPORTES, ARMANDO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6264/
010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505319845; inscrições
n.os 1 e 2/030305; números e data das apresentações: 9 e 10/030305.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 9/030305 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Carlos Manuel Teles Fernandes,

por renúncia, em 31 de Dezembro de 2002.

2 � Apresentação n.º 10/030305.
Designação do gerente João Miguel Brito Guimarães, casado, em

15 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912254

AMADO & VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6350/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505598396; inscrição
n.º 2/030318; número e data da apresentação: 2/030318.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 2/030318.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912262

COUSINO, FONSECA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1257/
860709; identificação de pessoa colectiva n.º 500079528; inscrição
n.º 9/030318; número e data da apresentação: 4/030318.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato,
tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros e encontra-se representado por duas quotas iguais
do valor nominal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Maria Guilhermina Garcia David e Ana Cristina Garcia Neto
David.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo das sócias, desde já nomeadas
gerentes, bastando a intervenção de um gerente para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912270

TRANSARAGOÇA � TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5273/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504367234; inscrições
n.os 4 e 5/030318; números e data das apresentações: 5 e 6/030318.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

4 � Apresentação n.º 5/030318 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Leonel de Almeida de Sousa, por

renúncia, em 25 de Fevereiro de 2003.

5 � Apresentação n.º 6/030318.
Designação da gerente Célia de Jesus Madeira Saragoça, solteira,

maior, em 25 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912289

CULTURPOC � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5753/
000920; identificação de pessoa colectiva n.º 505121107; inscrição
n.º 1/030319; número e data da apresentação: 1/030319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 1/030319 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Margarida Maria Antão Antunes

Marques, por renúncia, em 4 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
2002912327

S2P2 � CONSULTORES DE GEOTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4267/
970507; identificação de pessoa colectiva n.º 502919787.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou
na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001074719
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SESIMBRA

REVISTAS E NÃO SÓ � PAPELARIA
E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2183;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030326.

Certifico que entre Carlos Manuel Correia da Cunha Sargedas,
casado com Maria Fernanda Costa Rocha Sargedas na comunhão de
adquiridos, e Natércia Cristina Ferreira Lopes, casada com Philippe
António de Matos na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Revistas e Não Só � Papelaria
e Tabacaria, L.da, com sede na Avenida da Liberdade, Centro Co-
mercial Avenida, loja 18, freguesia de Sesimbra (Santiago), conce-
lho de Sesimbra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio de jornais, revistas, arti-
gos de papelaria, tabacaria, consumíveis para escritório, material e
livros escolares, lotaria, totoloto, brindes e bijutaria.

ARTIGO 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, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que
ficam desde já nomeados gerentes, sendo necessárias assinaturas
de um deles para obrigar a sociedade em todos os actos e con-
tratos.

§ único. Nenhum gerente poderá obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou em quaisquer outros actos ou contra-
tos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Pelo falecimento de qualquer sócio, desde que a posição do

falecido não seja assumida pelos respectivos herdeiros;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra providência cautelar.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios carece da autorização da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar,
e depois dela aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades ou prazos, serão convocadas por qualquer gerente por meio de
cartas registadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 8.º

Dos lucros obtidos em cada exercício sairão as percentagens le-
gais e as que a assembleia geral destinar para qualquer outro fundo de
reserva, sendo o remanescente partilhado na proporção das respec-
tivas quotas.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830894

ESTEVES & CORREIA � SOCIEDADE DE ESCAVAÇÕES
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1896;
identificação de pessoa colectiva n.º 505784360; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/20030407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 3.º e 4.º do pacto social, tendo, em consequência,
ficado com o seguinte teor:

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto o transporte rodoviário de merca-
dorias por conta de outrem, escavações, aterros e desaterros, demo-
lições, terraplenagens e movimentação de terras.

4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 250 000 euros e encontra-se representado por três quotas iguais
do valor nominal de 85 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Ramiro Alberto Esteves, Maria Margarida Barros Correia e
Rodrigo Alberto Vicente Esteves.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2002830606

RAMOS & CARDOSO � SERRALHARIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1834;
identificação de pessoa colectiva n.º 505625342; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 4 a 7/020618.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede social para a
Rua de João de Barros, lote 1.628, rés-do-chão, loja A, Quinta do
Conde, freguesia de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

16 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002840695

O. MUSTAD & SON PORTUGAL � EQUIPAMENTOS
DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 754;
identificação de pessoa colectiva n.º 500672210; averbamento n.º 4 à
inscrição n.º 13 e inscrição n.º 20; números e data das apresentações:
2 e 3/030403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Exoneração de gerente de Ricardo Luís Guerra Covas, em 1 de
Junho de 2002.

Gerente nomeado: Helena Cristina Carvalho de Sousa Farinha,
divorciada.

Data: 30 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2002830592

NEVES, FIDALGO & BOAVIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 43; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501211349; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 1/030331.
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Certifico que Vítor José Malhado Fidalgo e João Paulo Malhado
Fidalgo renunciaram à gerência da sociedade em epígrafe, em 21 de
Dezembro de 2002.

O documento que serviu de base ao registo encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

15 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830932

CONSTRUÇÕES MÁRIO RATO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1542;
identificação de pessoa colectiva n.º 504875019; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030328.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua da
Cidade de Viseu, lote 466, Pinhal General, freguesia de Quinta do
Conde, concelho de Sesimbra.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2002830584

PEDRA REDONDA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1572;
identificação de pessoa colectiva n.º 504944371; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 4/030326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação dos corpos sociais para o triénio de 2003-2005.
Administrador único: André Cabral Afonso Baptista.
Fiscalização: fiscal único efectivo, Matos, Soares & Vaz, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Al-
berto Gaspar Soares, casado; suplente, Manuel Joaquim dos Santos
Ramos Vaz, casado.

Data: 2 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2002830550

RUI M. J. MARIA � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2108;
identificação de pessoa colectiva n.º 505372940; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/260303.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do pacto social, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui M. J. Maria � Construções,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem sede na Urbanização Multiger, lote
2, Charneca da Cotovia, Sesimbra.

2 � A gerência poderá mudar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2002830568

FRANCISCO & AQUILES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1293;
identificação de pessoa colectiva n.º 504173162; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/030311.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

24 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830053

JEANGAS � INSTALAÇÃO DE GÁS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2182;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030320.

Certifico que Carlos Alfredo de Jesus Martins, casado com Sandra
Maria Abreu Costa na comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JEANGAS � Instalação de Gás,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga, lote
465, fracção A, Conde Dois, Quinta do Conde, freguesia de Quinta
do Conde, concelho de Sesimbra.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
para outro local, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações de gás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único, Carlos Alfredo de Jesus Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, quer passiva quer activamente, com ou sem remuneração,
ficam a cargo do sócio, Carlos Alfredo de Jesus Martins, que desde já
fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830886

PEDRACIL � INDÚSTRIA CALCÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 664;
identificação de pessoa colectiva n.º 502171278; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 7/030312.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com o teor seguinte:

2.º

O objecto social da sociedade consiste na extracção e transfor-
mação de massas minerais; construção civil, obras públicas, terra-
plenagens e urbanizações, transportes públicos ocasionais de merca-
dorias, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

25 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002830010

TRANSPORTES DE CARGA ESTRELA
BARREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 500558043; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 6/20030312.
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Certifico que Manuel Nunes Fernandes renunciou à gerência da
sociedade em epígrafe em 10 de Maio de 2002.

O documento que serviu de base ao registo encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830789

SNACK-BAR � PETISCONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1841;
identificação de pessoa colectiva n.º 505755882; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 5/20030312.

Certifico que José Ezequiel Lourenço Carrilho e Romão da Con-
ceição Carrilho renunciaram à gerência da sociedade em epígrafe em
28 de Novembro de 2002.

Mais certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto, tendo
o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

O texto completo da redacção actualizada do pacto social ficou
depositado na pasta respectiva.

25 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2000972349

CALCETAMENTOS CUSTÓDIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2179;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030317.

Certifico que entre Luís Miguel Valente Custódio, solteiro, maior,
e Pedro Miguel Vieira dos Santos, casado com Marta Sofia Florido
Piedade dos Santos na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a Calcetamentos Custódio & Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Massapés, Alto do
Marquês, lugar do Zambujal, freguesia do Castelo, concelho de Se-
simbra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pavimentos em materiais di-
versos, assentamentos de canais, pequenas obras de construção civil,
terraplenagens.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a quota não for amortizada
no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros
deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2002830827

TERRAURBI � TERRAPLANAGENS
E URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 864;
identificação de pessoa colectiva n.º 503213039; inscrição n.º 9, aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números das apre-
sentações: 1, 2 e 3.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Nomeação dos membros dos corpos sociais para o triénio de 2003-
-2005.

Direcção: presidente, Luís Alexandre Loureiro Fernandes Cunha;
vogais: Hélder Manuel dos Santos Nunes e Jorge Manuel Madeira
Faísca, casado.

Conselho fiscal: presidente, Ana Margarida Jardim; vogais: Nuno
Jorge dos Santos Sebastião e Caiano Pereira, António e José Reimão,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente, José Jorge da
Costa Martins Reimão, revisor oficial de contas.

Data: 10 de Janeiro de 2003.

Mudou a sede para a Estrada Nacional n.º 378, quilómetro 19,
Venda Nova, 1.º, D, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.
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Nomeação de secretária.
Secretária: Maria Isabel Marques Lourenço.
Data: 10 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2002830614

NORBERTO MARTINS GUERREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1482;
identificação de pessoa colectiva n.º 504791141; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 1/030328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2002830576

JOSÉ CARLOS DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 533;
identificação de pessoa colectiva n.º 502286407; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 2/030414.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com o teor seguinte:

2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a transformação, acondicionamen-
to, embalamento, armazenamento, importação, exportação, comer-
cialização, distribuição de pescado fresco, congelado, seus derivados
e marisco.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

15 de Abril de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 2002840687

PERDIZ VERMELHA � ARTIGOS DE CAÇA,
PESCA E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 883;
identificação de pessoa colectiva n.º 503261408; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/030314.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 21 de Fevereiro de 2003.

Mais certifico que os documentos que serviram de base ao registo
se encontram arquivados na respectiva pasta.

28 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês San-
tos Anjos Antunes. 2002830533

SETÚBAL

SADOBACALHAU � SOCIEDADE
DE COMERCIALIZAÇÃO DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2256/
890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502138866.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001055978

GOLFINHO DOURADO � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4018/
950810; identificação de pessoa colectiva n.º 503520128; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/20011227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação, com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 12,01 euros em di-

nheiro, quanto a 8,41 e 1,20 euros, por Rogério da Conceição Rolão,
Maria Helena Faria da Conceição Rolão e Ana Cristina Faria da
Conceição Rolão, sem determinação de parte ou direito, quanto a
1,20 euros, por cada uma das sócias Maria Helena Faria da Concei-
ção Rolão e Ana Cristina Faria da Conceição Rolão.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de 3500 eu-
ros, sem determinação de parte ou direito, dos sócios Maria Helena
Faria da Conceição Rolão, Ana Cristina Faria da Conceição Rolão e
Rogério da Conceição Rolão; uma quota de 500 euros, da sócia Maria
Helena Faria da Conceição Rolão; uma quota de 500 euros, da sócia
Ana Cristina Faria da Conceição Rolão, e uma quota de 500 euros,
sem determinação de parte ou direito, dos sócios Maria Helena Fa-
ria da Conceição Rolão, Ana Cristina Faria da Conceição Rolão e
Rogério da Conceição Rolão.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 1000219625

CADEIA 100 � COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3757/
941107; identificação de pessoa colectiva n.º 503317055; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 169/20011228.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação, com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 552 410$ em dinhei-

ro, em partes iguais, pelos sócios, Orlando Ferreira Candeias e Ana-
bela da Silva Freitas Candeias, tendo, em consequência, o artigo 3.º
do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

24 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000219623

FÉLIX, SILVA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1551/
840202; identificação de pessoa colectiva n.º 501444246; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 19, 20 e 21/20020226.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de João Manuel Gonçalves Félix,

em 1 de Março de 2002, por renúncia.
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 17 143 380$ em di-

nheiro, quanto a 5 113 014$, por cada um dos João Manuel Gonçal-
ves Félix e Manuel Agostinho Fragoso Lopes; 1 504 338$, por José
Manuel Gomes Farinha Pereira, e 5 413 014$, pela entrada do novo
sócio José Fernando Nobre Palma, casado com Ascenção Gomes
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Falcão Silva Palma na comunhão de adquiridos, Rua do Dr. João
Manuel Bastos, 26, Aldeia da Piedade, Azeitão.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 90 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, três do valor
nominal de 27 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Manuel Gonçalves Félix, Manuel Agostinho Fragoso Lopes e
José Fernando Nobre Palma, e a restante, do valor nominal de
9000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Gomes Farinha Pe-
reira.

Gerentes designados: José Manuel Gomes Farinha Pereira e José
Fernando Nobre Palma.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000219621

GIRASSOL SETÚBAL � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1566/
840322; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20011226.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação, com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 502 410$, por incor-

poração de resultados transitados, em partes iguais, pelos sócios.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e é representado por duas quotas
iguais de 2500 euros, uma de cada sócio. Do referido capital encon-
tra-se apenas realizado em dinheiro 2493 euros e 99 cêntimos, sen-
do o restante, de 2506 euros e 1 cêntimo, por incorporação de re-
sultados transitados.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

29 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000219619

HOTECARNES � HOTELARIA E COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4713/
980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504163779; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 125/20020327.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação, com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 2410$ em dinheiro,

quanto a 1832$, por Fernando Manuel de Brito Loução, e quanto a
578$, por Maria Amélia Lima Mano.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3800 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel de Brito Loução,
e a outra de 1200 euros, pertencente à sócia Maria Amélia Lima
Mano.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000219617

COBARSET � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4716/
980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504161792; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020508.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo, em conse-
quência, o artigo 1.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de COBARSET � Constru-
ção Civil, L.da, tem a sua sede na Avenida do Coração de Maria, 1,
1.º, A, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal, e durará por
tempo indeterminado a contar de hoje.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

19 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000219614

ANTÓNIO CARRAÇA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5103/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 503957542; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030214.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerência de Rafael Fernando Murejal da

Silva, em 22 de Junho de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001053096

CLÍNICA TORRES AMOREIRAS DE PROFILAXIA
DENTÁRIA E REABILITAÇÃO ORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3496/
931125; identificação de pessoa colectiva n.º 501683470; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 5, 6 e 7/20030331.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de António José Maria Gandum

e Edviges Gouveia Carrilho Gandum, em 11 de Fevereiro de 2003,
por renúncia.

Alteração parcial do contrato, tendo, em consequência, os arti-
gos 3.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 e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais,
dos valores nominais de 2000 euros cada uma, e uma do valor no-
minal de 1000 euros, todas pertencentes ao sócio, Rui Manuel Car-
rilho Gandum.

5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, pertence ao sócio, Rui Manuel Carrilho Gandum,
que desde já fica nomeado gerente, e a sociedade fica obrigada com
a assinatura de qualquer gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001116403

J. J. P. � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2570/
900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502445106; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 3/20021106.
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Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 150 000 euros, sendo

100 000 euros em dinheiro e 50 000 euros em reservas livres; quan-
to a 62 500 euros, por Alexandre Miguel dos Santos Matos Verís-
simo, e quanto a 87 500 euros, pela entrada da nova sócia Cristina
Isabel da Silva Pardela Veríssimo.

Artigos alterados: 3.º, 4.º e 5.º
Termos da alteração:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 165 000 euros, ou
seja, 35 084 350$, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma com o valor nominal de 87 500 euros, correspondentes a
17 542 175$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, desde que os mesmos deliberem por unanimidade de votos repre-
sentativos da totalidade do capital e até ao montante de 7500 euros.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, bastando para
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, activa e passiva-
mente, a assinatura de um dos referidos gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

17 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117604

VEGALMADA � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5642/
20000518; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 6/20020620.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de Francisco de Sanches Osório Montanha

Rebelo, Jorge Fernando Coelho Ferreira, J. Monteiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, e A. Paredes, A.
Oliveira e M. Branco, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
em 25 de Maio de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117582

VEGALMADA � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5642/
20000518; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
20030325.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação dos membros do conselho de administração e fiscal

único, efectuada em 1 de Junho de 2001.
Administradores: presidente, Raúl Manuel Feijão Malaca, soltei-

ro, maior, Quinta da Penha Longa, aldeamento C, 38, Sintra; vo-
gais: Serafim José Guerreiro da Costa, casado, Rua de Gonçalves Cor-
reia, 12, Albarraque, e Adriano José Eliseu Ferreira, casado, Rua do
Murtal, 440, São Pedro do Estoril.

Fiscal único: Aguiar Mendonça, Carmo Martins & Mesquita Bar-
bas, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de José da Puri-
ficação Chaves, 9, 1.º, C, Lisboa, representada por José Luís Mes-
quita Barbas; suplente, Luís Pedro de Aguiar Mendonça, casado, Rua
da Piscina, 7, 8.º, direito, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2001-2004.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001055781

ETERMAR � EMPRESA DE OBRAS TERRESTRES
E MARÍTIMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 621/
680917; identificação de pessoa colectiva n.º 500101531; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 22; números e data das
apresentações: 6 e 7/20030305.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de António da Silva Pinto Correia,

António Jorge Oliveira de Sousa Antunes, Álvaro José Gonçalves
Mendes, Giorgio Cerruti e Fernando José Formiga de Gouveia em
15 de Novembro de 2002, por renúncia.

2 � Designação dos membros do conselho de administração, efec-
tuada em 18 de Dezembro de 2002:

Presidente, António da Silva Pinto Correia, casado, Caminho da
Nazaré, 18, Funchal; administrador-delegado e vogal, António Jorge
de Oliveira Sousa Antunes, casado, Rua da Ilha dos Amores,
lote 4.09.01-B, 3.º, G, Lisboa; vogais: Fernando José Formiga de Gou-
veia, divorciado, Edifício Peninsular, Campo Pequeno, 46, 2.º, di-
reito, Lisboa; Álvaro José Gonçalves Mendes, casado Avenida de São
Silvestre, lote 12, 3.º, esquerdo, Lousã, e Luís Carlos Cruzeiro Seixas
Barreto, casado, Avenida do Dr. Rodrigues Manito, 97, 7.º, direito,
Setúbal.

Prazo: quadriénio de 2003-2006.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001116284

AUTO 3 AAA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1552/
840213; identificação de pessoa colectiva n.º 500679363; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20030307.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução da sociedade.
Prazo de liquidação: um ano a contar de 11 de Dezembro de 2002.
Liquidatário designado: Luís Alberto Andrade Ferreira.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001054459

E. 3. I. L. � EMPRESA DE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3085/
920803; identificação de pessoa colectiva n.º 502857064; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030306.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo, como con-
sequência, o n.º 2 do artigo 1.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede social em Setúbal, na Rua de Cabral
Adão, 12, loja A, freguesia de Nossa Senhora da Anunciada.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

3 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Pau-
lo Rodrigues. 2001054424

AMÂNDIO BAILÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3414/
930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503088560; inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 9 e 10/20030305.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e transformação em sociedade unipessoal.
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Montante do reforço e como foi subscrito: 3004,81 euros em
dinheiro, pelo sócio.

Data da deliberação: 23 de Janeiro de 2003.
Termos da transformação:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amândio Bailão, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede em Setúbal, na Rua de Fernão Lopes, 10, C, Monte
Belo, freguesia de São Sebastião.

2 � Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto importação e exportação, fa-
brico e representação de produtos têxteis.

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

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único, Amândio Cândido Monteiro
Mendes Bailão.

2 � Poderá o sócio único prestar à sociedade prestações suple-
mentares até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme decisão do sócio único, ficam afectas ao sócio, já
designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar com a sociedade
os negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único, poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

2 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Pau-
lo Rodrigues. 2001116268

A PLAINA � COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1669/
850506; identificação de pessoa colectiva n.º 501544950.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001116853

SEGMENTO � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3709/
940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503283320.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

22 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001055927

LISNAVE � ESTALEIROS NAVAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5256/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 503847151.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

17 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001117175

EXPORSADO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2295/
890509; identificação de pessoa colectiva n.º 502163437; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20030124.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação do capital e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

3.º

O capital social é de 49 879 euros e 79 cêntimos e corresponde à
soma das seguintes quotas: uma de 39 903 euros e 83 cêntimos, que
pertence ao sócio António José Matos Silva, e duas de 4987 euros e
98 cêntimos cada uma, que pertencem uma a cada um dos sócios
Elsa Cristina Moreira de Matos Silva e António João Moreira de
Matos Silva.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

17 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001117612

BANHA & ROLÃO, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2056/
880219; identificação de pessoa colectiva n.º 501938591; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 1/20030320.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 2.º e 5.º
Termos da alteração:

2.º

O seu objecto consiste na actividade de construção civil e obras
públicas, compra e venda de propriedades, construção de habitações
e venda das mesmas e prestação de serviços afins.

5.º

A gerência da sociedade pertence aos sócios, Jaime Manuel Perei-
ra Rolão e Clotilde Guilhermina Saias Banha Rolão, que desde já fi-
cam nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
to, activa e passivamente, é suficiente a intervenção de apenas um
gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

23 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001055536

VEGAMOTOR � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5503/
20000121; inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações:
2 e 3/20030325.
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Certifico foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação dos membros do conselho de administração e fiscal

único, efectuada em 1 de Junho de 2001.
Administradores: presidente, Raúl Manuel Feijão Malaca, soltei-

ro, maior, Quinta da Penha Longa, aldeamento C, 38, Sintra; vo-
gais: Serafim José Guerreiro da Costa, casado, Rua de Gonçalves
Correia, 12, Albarraque, e Adriano José Eliseu Ferreira, casado, Rua
do Murtal, 440, São Pedro do Estoril.

Fiscal único: Aguiar Mendonça, Carmo Martins & Mesquita Bar-
bas, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de José da Puri-
ficação Chaves, 9, 1.º, C, Lisboa, representada por José Luís Mes-
quita Barbas; suplente, Luís Pedro de Aguiar Mendonça, revisor oficial
de contas, casado, Rua da Piscina, 7, 8.º, direito, Lisboa.

Prazo: quadriénio de 2001-2004.
Redenominação, com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 132,23 euros por re-

sultados transitados.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 55 000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado e divide-se em 11 000 acções com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001055773

ONDA AZUL � MARKETING E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3332/
930517; identificação de pessoa colectiva n.º 502994541; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20030313.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerência de Filipe José da Silva Craveiro

Rocha e Raul da Silva Veloso, em 1 de Janeiro de 1994, por renún-
cia.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Pau-
lo Rodrigues. 2001055102

TRANSPORTES DE MERCADORIAS FRANCO
RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6546/
20020418; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20030227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 50 000 euros em di-

nheiro, pela sócia Margarida da Conceição Veríssimo Franco Rodri-
gues.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à única
sócia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Pau-
lo Rodrigues. 2001054181

REBOCALIS � REBOCAGEM E ASSISTÊNCIA
MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3933/
950508; identificação de pessoa colectiva n.º 501557466.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos
de 2001 e 2002.

24 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001053029

PSIQUATRO � SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3519/
940124; identificação de pessoa colectiva n.º 503165131; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 3 e 4/20030317.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de Catarina Isabel Lampreia

Mestre da Paz Bica, em 22 de Novembro de 2002.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6733 euros e 77 cêntimos e corresponde à soma de três quotas: uma
do valor nominal de 3366 euros e 89 cêntimos, pertencente à sócia
Elizabete Antunes da Silva Eufémia, uma do valor nominal de
1683 euros e 44 cêntimos (bem próprio) e outra do valor nominal
de 1683 euros e 44 cêntimos, ambas pertencentes à sócia Maria
Helena Charneca dos Santos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

23 de Abril de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 2001055153

MULTIAUTO � SOCIEDADE SETUBALENSE
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 807/
730418; identificação de pessoa colectiva n.º 500199523; inscrição
n.º 28; número e data da apresentação: 4/20030307.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 588 668,30 euros

por incorporação da conta de suprimentos, pela sócia GONFIRPE,
SGPS, S. A.

Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é do montante de
2 700 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, que perten-
cem: uma, do valor nominal de 1 644 334 euros e 15 cêntimos, à
sócia GONFIRPE � Empreendimentos Imobiliários, L.da, e outra
do valor nominal de 1 055 665 euros e 85 cêntimos, à sócia
GONFIRPE, SGPS, S. A.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001053673

CARDOSO PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2596/
900821; identificação de pessoa colectiva n.º 502458887; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/20030311.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação de capital e alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:

3.º

O capital social é de 44 891 euros e 82 cêntimos, integralmente
realizado, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas do valor
nominal de 14 963 euros e 94 cêntimos, pertencente uma a cada um
dos sócios Ilídio Cardoso Pinto e Ilídio Fernandes Ferreira, e duas
quotas do valor nominal de 7481 euros e 97 cêntimos, pertencente
uma a cada um dos sócios Jorge Humberto de Carvalho Cardoso Pinto
e Rui Miguel Carvalho Cardoso Pinto.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

3 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Charne-
ca Neno Tomaz. 2001055064

JOSUÉ � ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4766/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504162420.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2002840571

ISIDRO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1418/
820914; identificação de pessoa colectiva n.º 501316892.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001055897

FEIRA MÁGICA � COMÉRCIO DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3330/
930511; identificação de pessoa colectiva n.º 502994452; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 3 e 4/20030227.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de gerência de Maria da Conceição Rosa

Ribeiro Coelho, em 12 de Novembro de 2002, por renúncia.
2 � Alteração parcial do contrato, tendo, em consequência, os

n.os 1 e 2 do artigo 4.º do respectivo contrato ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais ge-
rentes, estando já nomeada gerente a sócia Lindaura Pereira Afonso
do Prado Tavanez.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Pau-
lo Rodrigues. 2001054238

CONDIND � CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2482/
900330; identificação de pessoa colectiva n.º 502404159.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001116977

RAIMUNDO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 431/
620207; identificação de pessoa colectiva n.º 500226245.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001055641

 FORMALIDADES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5270/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504529722.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

23 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001647573

ENGLOTEC � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6033/
20010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505352150; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 9 e 10/20030228.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de João Manuel Ribeiro Granjo,

em 28 de Janeiro de 2003, por renúncia.
Alteração parcial do contrato, tendo, em consequência, sido alte-

rados os artigos 3.º e 4.º
Termos da alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor no-
minal de 2550 euros, pertencente ao sócio Carlos Acácio Ribeiro
Teixeira, e duas dos valores nominais de, respectivamente, 2295 eu-
ros e 255 euros, pertencentes ao sócio Pedro José de Oliveira Rebe-
lo Ângelo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
a sócios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, estando já nomeados gerentes os sócios, Carlos Acácio Ribeiro
Teixeira e Pedro José de Oliveira Rebelo Ângelo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Pau-
lo Rodrigues. 2001116241

HORÁCIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2722/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502545330.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de
2002.

24 de Abril de 2003. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana Paulo
Rodrigues. 2001055803
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SINES

BLUEMEL, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 8, loja C, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 863/030310;
identificação de pessoa colectiva n.º 506494330; número e data da
apresentação: 8/030310.

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2003, lavrada
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Joaquim Pe-
reira Gonçalves e Rafaela Carneiro Pacheco Bluemel, que se regerá
pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bluemel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 8, loja C,
freguesia e concelho de Sines.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de livreiro, editor,
venda de artes plásticas, artesanato e audiovisuais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

8 de Maio de 2003. � A Conservadora, Isabel Rute de Albuquer-
que Matos Quintão de Freitas Leal. 2001491417

PASTELARIA HORIZONTE, L.DA

Sede: Rua da Alegria, 4, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 394/031192;
identificação de pessoa colectiva n.º 502883790; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
2 e 3/090403.

Certifico que, por acta datada de 11 de Março de 2003, Rogério
Duarte Ramada Curto renunciou à gerência da sociedade em epígrafe,
sendo nomeada gerente Maria da Luz José do Ó, na mesma data.

15 de Maio de 2003. � A Conservadora, Isabel Rute de Albu-
querque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001491344

TEMPSANTOS � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta dos Passarinhos, 181, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 866/030325;
identificação de pessoa colectiva n.º 506319164; número e data da
apresentação: 8/030325.

Certifico que, por escritura de 3 de Janeiro de 2003, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-

bal, foi constituída a sociedade em epígrafe por António Nunes dos
Santos, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEMPSANTOS � Empresa de
Trabalho Temporário, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Passarinhos, 181,
freguesia e concelho de Sines

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de cedência tempo-
rária de trabalhadores para utilização de terceiros utilizadores

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 único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único e a não sócios, conforme aquele decidir, ficando desde já no-
meados gerentes o sócio e a não sócia Ana Maria Santos da Cruz
Nunes, casada, residente na Quinta dos Passarinhos, lote 181, Sines.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social

14 de Maio de 2003. � A Conservadora, Isabel Rute de Albu-
querque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001491433

VIANA DO CASTELO
PAREDES DE COURA

RODRIGUES & LIMA � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Cotaleira, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 202/030505; identificação de pessoa colectiva n.º P-506480780;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030423.

Certifico que entre Armando de Barros Lima, viúvo, residente em
Cotaleira, Paredes de Coura, e António Gonçalves Rodrigues, casado
com Silvina Barbosa Barros Rodrigues na comunhão de adquiridos,
residentes na Rua de Aquilino Ribeiro, 2.º bloco, 2.º, direito, Vila,
Paredes de Coura, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues & Lima � Transportes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é no lugar de Cotaleira, freguesia e con-
celho de Paredes de Coura.

2 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes ro-
doviários de mercadorias, aluguer de veículos automóveis e outras
actividades auxiliares de transportes terrestres.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Armando de
Barros Lima, e outra do valor nominal de 20 000 euros, pertencen-
te ao sócio António Gonçalves Rodrigues.
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ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 6.º

A divisão e a cessão de quota, quando a favor de outras pessoas
que não os sócios, carecem do consentimento da sociedade, confe-
rindo a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em se-
gundo lugar, o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas pela sociedade nos seguintes
casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento da quota;
c) Quando o sócio pratique actos em prejuízo dos interesses soci-

ais.
ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a dois geren-
tes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Armando de Bar-
ros Lima e o não sócio Mário João Lourenço Cardadeiro.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Rosa de
Araujo Ribas. 2001736274

PONTE DE LIMA

A. R. C. � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: lugar de Faldejães, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 617/970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503803707;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030611.

Certifico que, por sentença de 23 de Abril de 2003, proferida nos
autos de acção de processo sumário n.º 207/03.9TBPTL, foi decre-
tada a dissolução da sociedade em epígrafe e averbada à sua matrí-
cula «sociedade em liquidação».

Está conforme.

11 de Junho de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 3000107392

UNO A ENE PT � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Seixosa, Ribeira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1279/20030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506453170;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030423.

Certifico que por Marcelo Lima Viana, casado com Diana Ade-
laide de Sousa Forte de Sá Viana na comunhão geral, e por escritura
de 28 de Janeiro de 2003, exarada de fl. 23 a fl. 24 do livro n.º 297-
-S do Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Uno A Ene PT � Infor-
mática, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Seixosa, da
freguesia de Ribeira, deste concelho de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar e abrir, em qualquer ponto do
País, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: comércio por grosso, manu-
tenção e reparação de material informático e máquinas para escri-
tório; consultoria em equipamentos informáticos e programação
informática; processamento de dados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, representado por uma única quota de igual valor, per-
tencente ao único sócio, Marcelo Lima Viana.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até 20 vezes o capital social.

6.º

O sócio poderá fazer os suprimentos de que a sociedade carecer,
mediante as condições estabelecidas por deliberação a tomar em
assembleia geral.

7.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral, por decisão
registada em acta e por ele assinada.

8.º

O gerente fica desde já autorizado a levantar a importância depo-
sitada para fazer face a despesas com a constituição, instalação e
aquisição de equipamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 2002899967

VIEIRA BARROS, INVESTIMENTOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Quinta das Portelas, Feitosa, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 603/960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503763969;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/20030505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Pela inscrição n.º 8 foi feita a designação dos órgãos de adminis-
tração e de fiscalização para o quadriénio de 2003-2006 em 24 de
Janeiro de 2003:

Administrador: Luís Filipe Jesus Vieira de Barros.
Fiscal único: Helder Tomé Correia da Palma Veiga, revisor ofici-

al de contas; suplente, Rui Gonçalves Ascenção, revisor oficial de
contas.

Está conforme.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 2002900000

VALENÇA

S. G. S. � SOCIEDADE DE GRANITOS DE SATÃO, L.DA

Sede: Trofa de Cima, freguesia de Friestas, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 536; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502921978; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 1/030422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato.
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Artigo alterado: 4.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital à
sociedade até ao montante de 320 000 euros, bem como suprimen-
tos à sociedade, nas condições a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

Mais certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto
actualizado do contrato.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, em substituição legal
da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho Rita.

2000576125

TRANSPORTES ALFOLAN, L.DA

Sede: Edifício Status, salas 49/55, 1.º,
Avenida de São Teotónio, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 951; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030415.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado
entre José Manuel Lanza Fernandez e José António Reguera Alfon-
so, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Alfolan, L.da, e tem
a sua sede no Edifício Status, salas 49/55, 1.º, Avenida de São Teo-
tónio, freguesia e concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias por conta de outrem e aluguer de veículos ligeiros e pesados
de mercadorias sem condutor.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
25 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, José
Manuel Lanza Fernandez e José António Reguera Alfonso.

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 dobro do capital social, na proporção das
suas quotas.

5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, serão exercidas
por um ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estra-
nhos à sociedade, e serão eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

3 � Desde já ficam nomeados gerentes os sócios José Manuel
Lanza Fernandez e José António Reguera Alfonso.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores, para a prática de determinados actos.

5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhantes estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A divisão e a cessão de quotas é livre entre os sócios, que
terão sempre o direito de preferência em relação a estranhos.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros dará co-
nhecimento, por escrito, à sociedade e aos demais sócios, nos ter-
mos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e

demais condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o
consentimento da sociedade e dos sócios 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
exercerem o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo 6.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) 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

b) do n.º 1, será igual ao valor que resultar do último balanço.
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
a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, em substituição le-
gal da Conservadora, Liliana Maria Sousa de Oliveira Rasquinho
Rita. 2000576117

VIANA DO CASTELO

CAMACHO & CORTE � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3477; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/
20030415.

Certifico que, por escritura de 15 de Abril de 2003, exarada de
fl. 119 a fl. 120 v.º do livro n.º 129-A do Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades de Braga, foi celebrado entre Luís Miguel Dias
Camacho da Corte e José Paulo Dias Camacho da Corte um contra-
to de sociedade, que passa a reger-se do seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Camacho & Corte � Comércio
de Tintas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Henrique Lopes, 125,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Meadela, concelho de Viana do
Castelo.

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 no comércio de tintas, equipa-
mentos e acessórios para pintura de edifícios.

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 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 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.

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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003037942

VILLAS AND COTTAGES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3474; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 74/
20030407.

Certifico que, por escritura de 11 de Março de 2003, exarada de
fl. 86 a fl. 87 do livro n.º 409-A do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades do Porto, foi celebrado por Sérgio Nuno Alves Mon-
teiro um contrato de sociedade unipessoal, que passa a reger-se pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Villas and Cottages � Mediação Imo-
biliária, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de São José, 54, loja N,
freguesia de Monserrate, concelho de Viana do Castelo.

§ 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 mediação imobiliária, administração
de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

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.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003037896

STONEMAN � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3472; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/
20030404.

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2003, exarada a
fl. 130 do livro n.º 128-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Braga, foi celebrado entre Eduardo Jorge
da Cruz Dantas, José Araújo Pereira e Manuel Luís Oliveira Rebouço
um contrato de sociedade, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de STONEMAN � Co-
mércio Internacional de Pedra, L.da, e tem a sua sede na Rua de José
António Sandi, 17, 5.º, direito, freguesia de Meadela, concelho de
Viana do Castelo.

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 extracção, transformação,
comércio, importação e exportação de pedra para construção, már-
mores, granitos e rochas similares. Comércio de materiais de cons-
trução civil, mobiliário, designadamente em pedra, de máquinas e
equipamentos para a indústria, nomeadamente a de extracção e trans-
formação de pedra e a de madeira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 004 euros,
dividido em três quotas iguais, do valor nominal de 16 668 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 50 % do valor das suas quo-
tas, no montante de 25 002 euros, devendo dar entrada na caixa
social com os restantes 50 % no prazo de dois anos a contar de
hoje.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 250 000 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, José Araújo Pereira e Manuel
Luís Oliveira Rebouço.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes; porém, para actos de
mero expediente 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.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2003044450
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VILA NOVA DE CERVEIRA

 LEIREAMAR VIGO, S. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 459; inscrição n.º 123; números e data das apresentações: 2 e
5/030417.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções de gerente: Félix Garcia Fernandez, por re-

núncia, em 14 de Fevereiro de 2002.
Designação de gerente: José Fernandez Gonzalez, casado, Xinzo

n.º 6, Picoto, Ponteareas, Espanha, em 14 de Fevereiro de 2002.
Cessação de funções de gerente de José Fernandez Gonzalez, por

renúncia, em 26 de Abril de 2002.
Designação de gerente: Heriberto Garcia Garcia, casado, Calle Amor

Ruibal, 5, 2.º, B, Vigo, Espanha, em 26 de Abril de 2002.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme ao original.

28 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2001850905

S. E. C. SOCIEDADE DE ENSINO DE CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 180; identificação de pessoa colectiva n.º 503211567; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 2/290403.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação de gerentes, por deliberação de 2 de Abril
de 2003:

Filipe Silvestre Ferreira Gonçalves, casado, Vila Praia de Âncora,
Caminha; Maria Isabel Vilas Boas da Costa Rocha, casada, Lanhelas,
Caminha, e João António Afonso Gonçalves, casado, Riba de Ânco-
ra, Caminha.

Conferida, está conforme ao original.

29 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2001850948

VILA REAL
CHAVES

FLAVIMURÇA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1136/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505678942; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 10 e 11/030505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Of. averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 10/030505.
Cessação de funções do gerente Francisco José Alves de Sousa em

6 de Fevereiro de 2003, por renúncia.
Apresentação n.º 11/030505.
Designação da gerente Maria Florinda Abreu da Cunha dos San-

tos, em 12 de Fevereiro de 2003.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2003. � O Ajudante, José Luís Dias.
2001202067

MONDIM DE BASTO

CONSTRUÇÕES FELICIANO MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 181/020528; identificação de pessoa colectiva n.º 506119777;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 5 e 6/030414.

Certifico a cessação de funções de gerente de Ana Maria de Quei-
rós Mourão Meireles, por renúncia, a partir de 4 de Abril de 2003,

e a nomeação de gerente do sócio Fernando Machado Meireles, por
deliberação de 4 de Abril de 2003.

Foi depositado documento legal.

30 de Abril de 2003. � O Ajudante, Tomé da Cruz Magalhães.
2001694326

MARSAL � ESTRUTURAS METÁLICAS
E DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 41/921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502913274;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/030417.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Aumento de capital de 37 409,84 euros para 72 500 euros e alte-
ração parcial do pacto.

Artigo alterado: 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
72 500 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
58 000 euros, pertencente ao sócio Manuel António Ribeiro de Sousa,
outra do valor nominal de 7481 euros e 97 cêntimos e outra do va-
lor nominal de 7018 euros e 3 cêntimos, ambas pertencentes ao sócio
Francisco Machado Gonçalves.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � O Ajudante, Tomé da Cruz Magalhães.
2001694342

PESO DA RÉGUA

TEIXEIRA, TEIXEIRA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 475;
identificação de pessoa colectiva n.º 502914815; data da apresenta-
ção: 030509.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede no Largo do
Poeiro, Peso da Régua, se encontram depositados na pasta respecti-
va.

Foi conferida e está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2002450048

SOBRE O DOURO � CABELEIREIROS E INSTITUTO
DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 649;
identificação de pessoa colectiva n.º 504195867; data da apresenta-
ção: 030509.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede na Rotunda do
Tondela, freguesia e concelho de Peso da Régua, se encontram de-
positados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2002450072

FRIMADOURO � REPARAÇÕES
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 652;
identificação de pessoa colectiva n.º 504212567; data da apresenta-
ção: 030509.
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Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede na Rua do Pro-
fessor José Lacerda, Edifício Monteiros, fracção AF, freguesia e
concelho de Peso da Régua, se encontram depositados na pasta res-
pectiva.

Foi conferida e está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 2002450064

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA CORDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 582;
identificação de pessoa colectiva n.º 503761931; data da apresenta-
ção: 030507.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede na freguesia e
concelho de Peso da Régua, se encontram depositados na pasta res-
pectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450056

PEREIRA & GONZAGA � COMÉRCIO DE CALÇADO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 503960330; data da apresenta-
ção: 030507.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede na Rua da Fer-
reirinha, 6, rés-do-chão, freguesia e concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450021

MACRORÉGUA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 800;
identificação de pessoa colectiva n.º 506114589; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
8 e 9/030505.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2003, lavrada a
fl. 64 do livro n.º 36-C do Cartório Notarial de Mesão Frio, o ex-
-sócio Sérgio Manuel Mesquita Ermida da sociedade em epígrafe, com
sede na Rua de Custódio José Vieira, 17, freguesia e concelho de
Peso da Régua, renunciou à gerência e pela mesma escritura foram
alterados o n.º 1 do artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Francisco José Rocha Silva e
Maria Avelina Rocha Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária e suficiente a intervenção do gerente Francisco José
Rocha Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2001799977

J. VASCO SANTOS � REPRESENTAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 834;
identificação de pessoa colectiva n.º P506566838; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/030505.

Certifico que, por escritura de 17 de Abril de 2003, exarada a
fl. 124 do livro n.º 151-A do Cartório Notarial de Peso da Régua,
foi constituída a sociedade em epígrafe por Jorge Manuel Freitas
Vasco Santos, casado com Maria Helena Vaz Pinto Gouveia Santos,
residente na Avenida de Sacadura Cabral, Edifício Bela Vista, fregue-
sia de Godim, concelho de Peso da Régua, que se rege pelos artigos
abaixo indicados:

1.º

A sociedade adopta a denominação de J. Vasco Santos � Repre-
sentações, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de Saca-
dura Cabral, Edifício Bela Vista, bloco 1, 1.º, direito, freguesia de
Godim, concelho de Peso da Régua.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio e representações de pro-
dutos e máquinas para construção civil e obras públicas, representa-
ção de produtos relativos e segurança no trabalho, prestação de ser-
viços na área da educação.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e já depositado nos termos legais, é de 5000 euros e corresponde a
uma única quota, pertencente ao único sócio, Jorge Manuel Freitas
Vasco Santos.

4.º

A gerência da sociedade será exercida por Jorge Manuel Freitas
Vasco Santos, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

5.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obrigações
decorrentes de negócios jurídicos que em seu nome sejam celebrados
pela gerência, a partir de hoje, e antes de efectuado o registo defi-
nitivo da sua constituição, ficando desde já autorizado o gerente a
efectuar tais negócios

6.º

Poderão ser aprovadas pelo sócio prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Foi conferida e está conforme.

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2001799969

BRÁS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 371;
identificação de pessoa colectiva n.º 502016604; data da apresenta-
ção: 030507.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede na Rua dos
Camilos, freguesia e concelho de Peso da Régua, se encontram de-
positados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2001799985

OFÉLIA COSTA LEITE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 503664154; data da apresenta-
ção: 030507.
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Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede na loja n.º 3 do
Mercado Municipal, Rua da Ferreirinha, Peso da Régua, se encon-
tram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2001799993

ESCOLA DE CONDUÇÃO REGUENSE � ERNESTO
& ILÍDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 612;
identificação de pessoa colectiva n.º 503927813; data da apresenta-
ção: 030507.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede na Avenida de
Ovar, Edifício Santa Rita, Peso da Régua, se encontram depositados
na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2001800002

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA
DA SEARA D�ORDENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 502085932.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002 da sociedade em epígrafe, com sede na Quinta da
Seara de Ordens, freguesia de Poiares, concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 2002450013

VILA REAL

DENTALVÃO � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2038;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Manuel
Macedo Fernandes, solteiro, maior, residente na Rua do Dr. Hen-
rique Ferreira Botelho, 56, rés-do-chão, Bairro Translar, Vila Real,
e Isabel Maria Afonso Veiga Fernandes, solteira, maior, residente
no Bairro da Mãe de Água, 9, Bragança, que se rege pelas cláu-
sulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DENTALVÃO � Clínica Médica e
Dentária, L.da, com sede na Rua do Dr. Henrique Ferreira Botelho,
56, rés-do-chão, Bairro Traslar, freguesia de Vila Real (Nossa Se-
nhora da Conceição), concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em clínica médica com diversas especiali-
dades, nomeadamente medicina dentária. Formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 25 000 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 ambos 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 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.

Está conforme.

6 de Abril de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002442339

MIKART � KARTS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2040;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/030306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Maria
Manuela Vaz Vieira Cardoso, casada com Adelino Jorge Salgueiro
Cardoso na comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Aureliano
Barrigas, 129, 4.º, esquerdo, Vila Real, Cidália da Conceição Pinto
Mesquita Ferreira, casada com Alfredo José Pimentel Ferreira na
comunhão de adquiridos, residentes no lugar de Encambalados, São
Miguel de Lobrigos, Santa Marta de Penaguião, e Isabel Maria Vaz
Vieira, casada com José Alberto Teixeira de Matos na comunhão de
adquiridos, residentes na Rua de Emílio Biel, lote 13,20, Vila Real,
que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de MIKART � Karts e
Acessórios, L.da, e tem a sua sede social na Rua de São Francisco de
Assis, lote 2, rés-do-chão, freguesia de São Dinis, concelho de Vila
Real.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de karts, peças e
acessórios; organização, promoção e gestão de actividades desporti-
vas, incluindo as actividades de formação, nomeadamente o ensino
do karting; importação de karts e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma de 20 000 euros,
pertencente à sócia Maria Manuela Vaz Vieira Cardoso, outra de
20 000 euros, pertencente à sócia Cidália da Conceição Pinto Mes-
quita Ferreira, e outra de 20 000 euros, pertencente à sócia Isabel
Maria Vaz Vieira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante de 300 000 euros, sendo a obrigação de
cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As cessões e divisões de quotas dependem sempre, e inde-
pendentemente da qualidade de cessionário, do consentimento da
sociedade.

2 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a aqui-
sição de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de preferên-
cia relativamente às cessões de quotas que careçam do seu consenti-
mento; subsidiariamente, e quando a sociedade não quiser ou não
puder exercer o direito que lhe cabe, têm os sócios esse direito.

3 � A cessão de quotas será precedida de uma assembleia geral
para o efeito convocada, mediante o envio aos sócios de carta re-
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gistada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de
15 dias.

4 � A ausência do sócio ou seu representante na assembleia geral
é tida, para quaisquer efeitos, como renúncia ao exercício do direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

A constituição de usufruto sobre quotas da sociedade está sujeita
ao disposto nos artigos anteriores.

ARTIGO 7.º

A constituição de usufruto ou cessão de quotas pressupõe sempre
que o sócio dirija carta registada à sociedade, com aviso de recep-
ção, identificando o usufrutuário ou cessionário e os termos da pro-
jectada operação ou cessão.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por falência do respectivo sócio;
c) Quando, em qualquer circunstância, colida com o interesse

subjacente ao disposto nos artigos anteriores, nomeadamente quan-
do objecto de penhora;

d) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, de separação de bens, não seja a quota adjudicada ao res-
pectivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da
quota determinado em face do último balanço aprovado, sendo paga
em seis prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira três meses após a deliberação da amortização.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a con-
tar da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a
permita consumar-se, com a respectiva deliberação, e deve ser co-
municado ao sócio através de carta registada, com aviso de recep-
ção, no prazo de 15 dias.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será administrada e representada em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, pela gerência.

2 � A gerência pertence a Alfredo José Pimentel Ferreira e a
Adelino Jorge Salgueiro Cardoso

3 � A gerência poderá ser conferida a um terceiro não sócio.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral para o efeito convocada.

2 � No caso de a gerência ser remunerada, o montante da remu-
neração será fixado na reunião da assembleia geral referida no nú-
mero anterior.

3 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da so-
ciedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a levantar as importâncias do
capital para o pagamento das despesas com a constituição e registo
da sociedade, bem como a aquisição de equipamento de comércio
indispensável ao início da actividade da mesma.

Está conforme.

16 de Abril de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002442347

GOMES PIMENTA & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1989;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/021203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Fer-
nando Manuel Ribeiro Gomes Pimenta, casado com Maria de Lurdes

Simões Peixoto na comunhão de adquiridos, residente no lugar da
Testeira, Adoufe, Vila Real, e Maria de Lurdes Simões Peixoto, ca-
sada com Fernando Manuel Ribeiro Gomes Pimenta na comunhão
de adquiridos, residente no lugar da Testeira, Adoufe, Vila Real, que
se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Gomes Pimenta & Peixoto, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Testeira, freguesia de Adoufe, concelho
de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto estufas de flores e comércio a reta-
lho de flores.

3.º

O capital social é de 15 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 7500 euros cada,
sendo uma pertencente à sócia Maria de Lurdes Simões Peixoto e
outra pertencente ao sócio Fernando Manuel Ribeiro Gomes Pimenta.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, carecendo do
consentimento da sociedade nos restantes casos, tendo os sócios
direito de preferência na respectiva aquisição.

5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, bem como adquirir quotas ou outras participações em
quaisquer sociedades com objecto diferente do acima indicado.

§ único. O sócio que tenha votado contra eventual objecto de fusão
da sociedade com uma outra tem o direito de se exonerar, podendo,
no prazo legal, exigir que a sociedade adquira ou faça adquirir a sua
participação social, nos termos do disposto no artigo 105.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

6.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos seguin-
tes casos: insolvência ou falência do titular da quota, penhora, ar-
resto, arrematação, adjudicação, venda, qualquer forma de apreen-
são judicial da quota, e sempre que nesses ou noutros casos possa
resultar a transferência da quota para estranhos.

7.º

A amortização é realizada pelo valor da quota determinado em
face do último balanço aprovado, sendo paga em quatro prestações
trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira três meses
após a deliberação da amortização, a qual deve ser tomada dentro de
90 dias a contar da data em que a sociedade tiver conhecimento do
facto que a permite.

8.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Fernando Manu-
el Ribeiro Gomes Pimenta, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura de um gerente.

9.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá com-
prar, vender ou trocar viaturas automóveis para e da sociedade, to-
mar ou dar de arrendamento imóveis e tomar ou dar por trespasse
ou cessão de exploração estabelecimentos comerciais para e da so-
ciedade; confessar, transigir e desistir em juízo, e, de uma forma ge-
ral, representar a sociedade em tribunal.

10.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade poderá amortizar a respectiva quota, por delibe-
ração a comunicar aos interessados no prazo de 60 dias a contar do
conhecimento por esta do facto que lhe dê causa, sendo o respecti-
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vo valor real calculado com referência à data daquele facto e pago
em quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira 60 dias após a referida deliberação; caso contrário, a socie-
dade continuará com o sócio sobrevivo e os herdeiros ou os legais
representantes do interdito ou inabilitado, que, no prazo de 15 dias
a contar do facto que o determina, nomearão um que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 11.º (transitório)

As despesas de constituição e registo da sociedade, bem como a
compra de máquinas e equipamentos, ficam a cargo daquela, e para
tal o gerente poderá fazer o levantamento da soma das entradas em
dinheiro já realizadas, outorgada que esteja a escritura de constitui-
ção da sociedade, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

14 de Abril de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002863997

VERTILOC � ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS
E ALUGUER DE OUTROS EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2012;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030217.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Antó-
nio José Moutinho Ferreira, casado com Jacinta Maria Machado dos
Santos na comunhão de adquiridos, residentes no lugar do Souto,
Telões, Vila Pouca de Aguiar, Amaro Joaquim Moutinho Ferreira,
casado com Eugénia Maria de Jesus Vaz Ferreira na comunhão geral,
residentes no Quinta da Redonda, lote 6, 1.º, direito, Mateus, Vila
Real, e Almor dos Anjos Martins Leitão Alves, casado com Olívia
da Piedade Rodrigues Alves Leitão na comunhão geral, residentes
no Bairro do Toural, bloco B, 2.º, esquerdo, Vila Pouca de Aguiar,
que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade comercial por
quotas, adopta a firma VERTILOC � Arrendamento de Imóveis e
Aluguer de Outros Equipamentos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Redonda, lote 6,
1.º, direito, freguesia de Mateus, concelho de Vila Real.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade consiste no aluguer de equipamento
informático, mobiliário de escritório, veículos automóveis e arren-
damento de imóveis, prestação de serviços, concretamente serviços
de gestão e contabilidade, e elaboração de projectos de investimento.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 150 000 euros e acha-se dividido em
três quotas de 50 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, António José Moutinho Ferreira, Amaro Joaquim Moutinho
Ferreira e Almor dos Anjos Martins Leitão Alves.

2 � Cada um dos sócios realizou a sua quota, em dinheiro, so-
mente quanto a 50 %, devendo a parte restante ser paga à socie-
dade, também em numerário, no prazo de um ano a contar desta
data.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do valor nominal da quota subscrita por cada
um deles, se assim for deliberado, por unanimidade, em assembleia
geral convocada para o efeito.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante as condições que vierem a ser determinadas
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, fica a cargo dos sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é obrigatória a intervenção conjunta de todos os gerentes.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios está sujeita ao consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitida por lei.

ARTIGO 8.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade não se dissolve, continuando com os herdeiros
do falecido ou os representantes do interdito ou inabilitado.

2 � A sociedade tem o direito de amortizar a quota penhorada,
arrestada ou objecto de outra providência judicial.

3 � A amortização é realizada pelo valor nominal da quota, de-
terminado face ao último balanço aprovado.

4 � A amortização deve ser realizada dentro de 90 dias a contar
da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a per-
mite, devendo ser comunicada ao sócio, através de carta registada,
no prazo de 15 dias.

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.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão, no mínimo, anuais, no 1.º trimestre
de cada ano, e convocadas, por carta registada, com antecedência
nunca inferior a 15 dias.

Disposição transitória

A sociedade assume desde já a responsabilidade pelos encargos com
a sua instalação, aquisição de bens e outras despesas necessárias à sua
constituição, registo e entrada em funcionamento.

Está conforme.

8 de Abril de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002863962

TÁXIS � DUARTE GOUVINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2018;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030120.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Duarte
Augusto Tuna Gouvinhas, casado com Maria Benilde Moreira Perei-
ra na comunhão de adquiridos, residente no lugar de Pepe, Campeã,
Vila Real, e Maria Benilde Moreira Pereira, casada com Duarte
Augusto Tuna Gouvinhas na comunhão de adquiridos, residente no
lugar de Pepe, Campeã, Vila Real, que se rege pelas cláusulas seguin-
tes do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Táxis � Duarte Gouvinhas,
L.da, com o cartão provisório de identificação de pessoa colectiva e
entidade equiparada n.º P506280845, com sede em Pepe, freguesia
de Campeã, concelho e distrito de Vila Real.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, podendo ainda ser criadas sucursais em qualquer
concelho do País.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o transporte público de aluguer em ve-
ículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros, pertencentes aos sócios, Duarte Augusto Tuna Gouvinhas
e Maria Benilde Moreira Pereira.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, conforme
deliberação em assembleia geral, até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem ao sócio Duarte Augusto Tuna
Gouvinhas, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária apenas a assinatura do sócio Duarte Augusto Tuna
Gouvinhas.

§ 2.º A gerência fica desde já autorizada a adquirir para a socie-
dade quaisquer viaturas automóveis, pelo preço e condições que en-
tender, bem como tomar e dar de arrendamento, trespasse e ou ces-
são de exploração qualquer estabelecimento comercial e ainda celebrar
qualquer contrato de locação financeira de mobiliário ou imobiliá-
rio.

§ 3.º Fica proibido o gerente de obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor e outros actos de índole semelhantes a
estranhos ao objecto social.

ARTIGO 6.º

Todos os sócios ficam obrigados a não exercer, dentro do conce-
lho da sede social, actividade concorrente com a da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

a) Por acordo do seu titular;
b) Insolvência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora;
d) Venda ou adjudicação judicial da quota;
§ único. O preço da amortização será o que resultar do balanço a

aprovar na altura.
ARTIGO 8.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com o sobrevivo e os herdeiros do
falecido ou representante legal do interdito ou inabilitado enquanto
a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Em caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquida-
tários, procedendo-se à partilha dos bens sociais conforme for acor-
dado. Na falta de acordo, abrir-se-á licitação entre os sócios, sendo
os bens adjudicados a quem oferecer melhores condições em preço e
forma de pagamento.

ARTIGO 10.º

Fica a gerência autorizada a levantar o capital social depositado
no Banco Internacional de Crédito, para pagamento das aquisições e
das despesas que a sociedade assume com a sua constituição e registo.

Está conforme.

14 de Abril de 2003. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 2002863989

VISEU
CASTRO DAIRE

MÁRMORES E GRANITOS DA SENHORA
DA OUVIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 173;
identificação de pessoa colectiva n.º 503367281; inscrição n.º 6 e
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 2 e 3/030424.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerência de Fernando Joaquim de Oliveira
e de Manuel Cardoso Ferreira, em 14 de Abril de 2003, por renún-
cia.

Designação dos gerentes Manuel Alípio da Silva e Maria de Lur-
des Gonçalves de Loureiro, solteiros, maiores, em 14 de Abril de
2003.

A respectiva acta ficou depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
2001356838

HOSPEDARIA � VILA PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 440/
030424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030424.

Certifico que entre Manuel António Morgado Ribeiro, casado com
Dina João Correia Branquinho na comunhão de adquiridos, e Ana
Maria Ferreira Ribeiro Morgado, casada com Joaquim Albino Oli-
veira Morgado na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Hospedaria � Vila Parque,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Vila Pouca, freguesia e concelho
de Castro Daire.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de hospedaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos
os gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios; porém, a cessão a estranhos carece do consenti-
mento da sociedade, a quem é reservado, em primeiro lugar, o direi-
to de preferência, e ao sócio ou sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por meio de cartas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
2001356811

LAMEGO

VIEIRA & ALMEIDA � COMÉRCIO
DE PNEUS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 882/
20030226; identificação de pessoa colectiva n.º P506418006; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 5 e 6/20030423.
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Certifico que foram efectuados os registos a seguir indicados:
Inscrição n.º 1-Of., averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/

20030425.
Cessação de funções de gerência de António Manuel de Almeida.
Causa: renúncia.
Data: 21 de Março de 2003.

Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 6/20030423.
Facto: designação de gerência.
Gerente: Carlos Manuel Faria da Costa.
Data da deliberação: 21 de Março de 2003.

Conferida, está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2001368801

CONSTRUÇÕES JOSÉ PEREIRA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 891; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P506554244; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 3/20030417.

Certifico que, por escritura outorgada em 7 de Abril de 2003, la-
vrada a fl. 71 do livro n.º 81-D do Cartório Notarial de Lamego, foi
celebrado um contrato de sociedade entre José Pereira Gonçalves e
Graciela das Dores Pinto Colónia Gonçalves, casados entre si na
comunhão de adquiridos, residentes em Penude de Baixo, Penude,
Lamego, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes, integralmen-
te reproduzidos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções José Pereira
Gonçalves, L.da, com sede no lugar de Penude de Baixo, freguesia de
Penude, concelho de Lamego, e durará por tempo indeterminado.

2.º

A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mesmo
concelho ou concelhos limítrofes, sem dependência do consentimento
da assembleia geral.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e revenda de propriedades, comércio por grosso e a retalho
de madeiras.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor
nominal de 15 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José Pereira Gonçalves e Graciela das Dores Pinto Colónia Gon-
çalves.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Pereira
Gonçalves, que desde já fica nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

6.º

A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas é livremente per-
mitida entre sócios, mas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, sendo esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo, na proporção das suas quotas.

7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade continuará e prosseguirá a sua actividade com os
herdeiros ou os representantes destes, devendo os herdeiros nomear
de entre si um que a todos represente enquanto a quota se mantiver
indivisa.

8.º

Quando a lei não prescrever formalidades especiais, as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

A sociedade assumirá as despesas de constituição e fica desde já
autorizada a gerência a proceder ao levantamento do valor do depó-
sito efectuado, para ser utilizado na aquisição de equipamentos, des-
pesas de instalação e outras inerentes à actividade da sociedade.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilida-
de, que o referido capital social já foi depositado na totalidade, em
nome da sociedade, no Banco Comercial Português, S. A., agência
Sotto Mayor, nesta cidade de Lamego.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2001368798

CAVES DA RAPOSEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 791; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505705966; número e data da apre-
sentação: AN. 1/20030416.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 2001368780

SPACEMOV � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 527; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503693057; número e data da apre-
sentação: AN. 2/20030429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2001368828

RUA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 188; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501215107; número e data da apre-
sentação: AN. 1/20030429.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2001368810

MOIMENTA DA BEIRA

A. F. FERREIRA � CONSTRUÇÕES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 437; identificação de pessoa colectiva n.º P506575608; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/29042003.

Certifico que Alexandre Fernando de Paiva Ferreira, casado com
Maria Alcina Morais Pereira na comunhão de adquiridos, residente
em Sever, Moimenta da Beira, constituiu uma sociedade unipessoal
por quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. F. Ferreira � Construções �
Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Lavandeira, freguesia
de Sever, concelho de Moimenta da Beira, e durará por tempo inde-
terminado.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, podendo, do mesmo modo, criar ou supri-
mir filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção e reparação de edifícios.
Construção civil. Obras públicas. Construção e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 000 euros, ficando o sócio obrigado à
sua prestação.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta social
para fazer face a despesas de escritura, registo e publicações, bem
como a instalação de equipamentos para o início de actividade, e a
celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel Soares Sal-
gueiro. 2001690533

SOCI. P. A. � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 436; identificação de pessoa colectiva n.º P506536459; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/15042003.

Certifico que entre Francisco Emanuel Ferreira Rede, solteiro,
maior, e Cláudia Margarida Ferreira Freitas Rede, casada com Sera-
fim Miguel Loureiro Freitas na comunhão de adquiridos, ambos re-
sidentes em São Cosmado, Armamar, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SOCI. P. A. � Sociedade de Projec-
tos e Arquitectura, L.da, e tem a sua sede no Bairro do Aguiar, fre-
guesia e concelho de Moimenta da Beira.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação social, no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de projectos para a
construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro e já deposi-
tado na conta social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Francisco Emanuel Ferreira Rede, e outra no valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Cláudia Margarida Ferreira Freitas
Rede.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social, precedida de deliberação tomada
em assembleia geral e observados os requisitos legais.

5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios, dependendo, a
favor de estranhos, do consentimento da sociedade, que terá direito
de preferência em primeiro lugar e, em segundo, qualquer um dos
restantes sócios.

6.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

1 � Os gerentes estão dispensados de caução e terão ou não re-
muneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de ambos
os gerentes.

3 � À gerência é expressamente proibido obrigar a sociedade em
actos e contratos que não digam respeito ao objecto da mesma,
nomeadamente abonações, letras de favor e outros semelhantes.

7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas, e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de único sócio dessa sociedade.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Por insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota;
d) Morte, inabilitação ou interdição do titular;
2 � A contrapartida da amortização será determinada com base na

situação líquida da sociedade constante de balanço a elaborar com refe-
rência à data em que ocorreu ou produziu efeitos o facto determinante
da amortização.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já a gerência autorizada a comprar quaisquer equipamentos,
outros bens móveis, mesmo através de contrato de leasing, e bens
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, bem como recor-
rer a empréstimos em quaisquer instituições bancárias para aquisição
dos respectivos móveis ou imóveis, dando para garantia desses em-
préstimos, hipoteca dos mesmos bens imóveis, e a levantar o capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo de sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel Soares
Salgueiro. 2001690509

AUTO ABRUNHAIS � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 232; identificação de pessoa colectiva n.º 503171905; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/16042003.

Certifico que foi aumentado o capital de 5000 euros para
25 000 euros, tendo, em consequência, o artigo 2.º do respectivo
contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, divi-
dido em duas quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao
sócio José Fernando Soares Salgueiro;

b) Uma quota no valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao
sócio Joaquim Manuel Soares Salgueiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

21 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, Manuel Soares
Salgueiro. 2001690525
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MONTEIRO SANTOS � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 435; identificação de pessoa colectiva n.º P506532259; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/030404.

Certifico que por António José Monteiro dos Santos, casado com
Maria Isabel Pereira Malaia sob o regime da comunhão geral, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 11407144, emitido em 12 de De-
zembro de 2001 pelo CIC de Lisboa, natural e residente na freguesia
de Alvite, concelho de Moimenta da Beira, contribuinte n.º 217755488,
foi celebrado o presente contrato de constituição de sociedade unipes-
soal por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Monteiro Santos � Constru-
ções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Porto da Nave, fre-
guesia de Alvite, concelho de Moimenta da Beira, e durará por tem-
po indeterminado.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, podendo, do mesmo modo, criar ou supri-
mir filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção e reparação de edifícios.
Construção civil. Obras públicas. Construção e venda de imóveis.
Loteamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 55 000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global de 110 000 euros, ficando o sócio obrigado
à sua prestação.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta social
para fazer face a despesas de escritura, registo e publicações, bem
como a instalação de equipamentos para o início de actividade, e a
celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

8 de Abril de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Manuel de
Andrade Ferreira. 2001690487

NELAS

CONSTRUÇÕES MORAIS CASTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 517; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/10032003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo teor dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções Morais Castela, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua das Flores, 24, freguesia de
Carvalhal Redondo, concelho de Nelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem

criadas sucursais, filiais, agências ou formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes aos sócios, António Morais Castela e Maria
Natália Mendes Sampaio Castela.

5.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
outras sociedades, reguladas ou não por leis especiais, em agrupa-
mentos complementares de empresas e ainda comparticipar na cri-
ação de novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas socie-
dades coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 50 000 eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstos na lei.

7.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro

lugar, e os restantes sócios, depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios, António Morais Castela e Maria Natália Mendes
Sampaio Castela.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto ou penhora, e ainda quando
for incluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a movimentar o capital social
depositado em nome da sociedade, a fim de custear as despesas com
a sua constituição e registo, aquisição de equipamento e mercadori-
as, e ainda a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000218242

TÁXIS CRUZ & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 375; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504834967; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 3/07032003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
nomeação de gerente, cujo teor é o seguinte:

Inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 3/20030307.
Facto registado: nomeação de gerente.
Nomeado: Germano Afonso Cabral, casado, com capacidade pro-

fissional.
Data da deliberação: 28 de Janeiro de 2003.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000218243
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OURONELAS � OURIVESARIA E RELOJOARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 318; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/13032003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo teor do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação social de OURONELAS �
Ourivesaria e Relojoaria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Lar-
go de Alexandre Herculano, 52, na freguesia e concelho de Nelas.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a mudar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo também
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou estrangeiro, sem necessidade
de prévia deliberação da assembleia geral.

2.º

O objecto social é comércio a retalho de relógios e de artigos de
ourivesaria.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma única quota, de igual valor.

4.º

A gerência e a administração da sociedade pertencem ao sócio,
Carlos Manuel Monteiro de Almeida, que fica desde já designado
gerente, sendo necessária e suficiente a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos, activa e passivamente, em
juízo e fora dele.

5.º

As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da assem-
bleia geral, devem ser registadas em acta por ele assinada.

6.º

 Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurí-
dicos entre o sócio único e a sociedade, desde que sirvam à prosse-
cução do objecto social.

7.º

A sociedade assume os direitos e obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos que, em nome da mesma, sejam celebrados pela gerên-
cia, a partir da data da sua constituição e antes da obtenção do seu
registo definitivo, ficando assim conferido à gerência a correspon-
dente autorização e ainda a responsabilidade pelas despesas com a
sua constituição e registo, ficando desde já o gerente ora designado
autorizado a fazer os levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade na Caixa Geral de Depósitos, agência em Nelas, para pa-
gamentos dessas despesas e ainda de quaisquer outras que venham a
ser efectuadas com a aquisição de bens necessários à instalação e
início de actividade da sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta.

31 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000218245

OLIVEIRA DE FRADES

2 MV � ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Conde de Ferreira, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 382/990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504347489;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6/030416;
números e data das apresentações: 1, 2 e 3/030416.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu aos
seguintes registos:

Of. apresentação n.º 1/030416. 
Cessação das funções de gerente de Luís Miguel Pereira Dias San-

tos, por renúncia, em 20 de Março de 2003.

Of. apresentação n.º 2/030416. 
Cessação das funções de gerente de José Manuel Saraiva Viegas,

por renúncia, em 20 de Março de 2003.

Certifico que foram alterados os artigos 4.º e 5.º do pacto social
e aditados os artigos 11.º e 12.º ao pacto social, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 35 100 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais de
11 700 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência fica a cargo de todos os sócios, com ou sem remune-
ração, conforme o deliberado em assembleia geral, sendo necessárias
as assinaturas de pelo menos dois gerentes para obrigar a sociedade.

ARTIGO 11.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global do décuplo do capital social, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas
em assembleia geral que delibere o reembolso.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis espe-
ciais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de empre-
sas e em associação em participação, ainda que o objecto de uma e
outra não apresente nenhuma relação, directa ou indirecta, com o
seu próprio objecto social.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, fica depositado na pasta respectiva.

21 de Abril de 2003. � A Ajudante em Exercício, Aida Fernan-
des Gaspar. 2001741065

BEEFCARNES � CENTRO DE ABATE E DISTRIBUIÇÃO
DE CARNES, L.DA

Sede: Rua da Devesa, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 361/980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504059068.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu aos
seguintes registos:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 2/030311.
Cessação das funções de gerente de Delfina Maria Dias Trigo

Gouveia, por renúncia, em 22 de Dezembro de 1999.

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 3/030311.
Facto: designação de gerente.
Nomeado: Manuel Ladeira Ferreira, divorciado, Rua de Ramiro

Ferreira, 63, 3.º, E, Almada.
Data da deliberação: 22 de Dezembro de 1999.

5 de Maio de 2003. � A Ajudante, em substituição legal da Con-
servadora, Aida Fernandes Gaspar. 2001741081

PENALVA DO CASTELO

CIVIFORTE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 119/990608; identificação de pessoa colectiva n.º 504345133;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/02052003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o averbamento de cessação das funções de gerente de Manuel Mar-
ques Forte, por renúncia, em 23 de Março de 2003.

7 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730721
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MOTOS D�AMIL & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 103/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504056948.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

a) Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 � Número e data da apre-
sentação: 2/21022003.

Cessação das funções de gerente de José Ferreira de Pina, por
renúncia, em 21 de Janeiro de 2003.

b) Inscrição n.º 4 � Número e data da apresentação: 3/21022003.
Alteração das cláusulas 1.ª, 2.ª e 4.ª do contrato social, que pas-

saram a ter a seguinte redacção:

CLÁUSULA 1.ª

A sociedade adopta a denominação de Auto D�Amil � Mecânica
e Pneus, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vale Covo, Roriz, fregue-
sia de Pindo, concelho de Penalva do Castelo.

CLÁUSULA 2.ª

O objecto social consiste na venda de motos, motorizados e seus
acessórios, venda de pneus e sua reparação; reparação geral de todos
os veículos.

CLÁUSULA 4.ª

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral, ficando desde já
designados gerentes ambos os sócios.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730713

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SEZURES,
PENALVA DO CASTELO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 45/870327; identificação de pessoa colectiva n.º 501826920; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/11042003.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, e por deli-
beração de 13 de Outubro de 2002, foram nomeados a direcção e o
conselho fiscal para o triénio de 2002-2004, a saber:

Direcção: efectivos: Lourenço Oliveira Aguiar, Luís Manuel Go-
mes Albuquerque e Acácio Lopes Marques, casados; suplente, Amé-
rico Anjos Soares, casado.

Conselho fiscal: efectivos: Acácio de Almeida, António Manuel
Sobral Bernardo e Luís Cardoso da Fonte, casados; suplente, Orlando
Albuquerque Campos, casado.

8 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Adelaide Pires de
Aguiar. 2001730705

EDUJAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 127/000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504720210;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/07042003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do artigo 2.º do contrato social, que passou a ter a seguin-
te redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
promoção imobiliária, compra e venda de imóveis, comércio e alu-
guer de equipamentos para a construção.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto actualizado do con-
trato.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730683

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 46/791214; identificação de pessoa colectiva n.º 501082867; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/28032003.

Certifico que, em relação à Associação em epígrafe, foi nomeada
a direcção e o conselho fiscal para o triénio de 2002-2005, a saber:

Direcção: António da Silva Laires (presidente), António de Sousa
(vice-presidente), Horácio de Barros Martins Pires (1.º secretário),
Fernando Pinto Ferreira (2.º secretário), Celso Alberto Santos Ri-
beiro (tesoureiro), António Sousa Ferreira (1.º vogal) e José Maria
Costa Camilo (2.º vogal), todos casados, à excepção de Fernando
Pinto Ferreira, que é solteiro, maior.

Conselho fiscal: Salomão de Sousa Cruz (presidente), Nestório dos
Santos Pinto (vice-presidente) e António de Almeida Sales (secretário
relator), todos casados.

2 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 2001730691

RESENDE

QUINTA DA MASSÔRRA, AGRO-SERVIÇOS, L.DA

Sede: Quinta da Massôrra, São João de Fontoura,
Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 200/
020809; identificação de pessoa colectiva n.º 506262480; data da
apresentação: 080503.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

8 de Maio de 2003. � O Ajudante, Albino Coelho.
2001772360

FERNANDO LOUREIRO EMÍDIO, L.DA

Sede: Vila, Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 28/
710903; identificação de pessoa colectiva n.º 500533638; data da
apresentação: 090503.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 2002 da
sociedade em epígrafe.

9 de Maio de 2003. � O Ajudante, Albino Coelho.
2001772416

RABAÇA & CORREIA, L.DA

Sede: lugar da Alagoa, freguesia de Anreade, Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 219/
030414; identificação de pessoa colectiva n.º 506393542; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/140403.

Certifico que entre Alberto Pinto Rabaça e mulher, Maria de Fá-
tima Correia, casados na comunhão de adquiridos, residentes no lu-
gar de Casa Nova, freguesia de Anreade, concelho de Resende, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Rabaça & Correia, L.da, e vai ter a sua
sede no lugar da Alagoa, freguesia de Anreade, concelho de Resende.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, bem como abrir sucursais e ou filiais ou outras for-
mas de representação local.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifíci-
os, comércio a retalho de mercearias e gás, café e snack-bar.
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3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente
a intervenção de um só gerente para obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assem-
bleia, podendo ser-lhes exigidas prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros.

Mais declararam os outorgantes que a sociedade poderá ini-
ciar imediatamente a sua actividade, ficando desde já autoriza-
da a gerência a efectuar quaisquer negócios jurídicos, antes do
competente registo comercial, a proceder ao levantamento do
capital depositado, desde que necessário à prossecução dos fins
sociais.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � O Ajudante, Albino Coelho.
2001772343

ARAÚJO, ALMEIDA & PINTO, L.DA

Sede: Casa Araújo, Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 57/
900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502307250; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/090403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
artigo 8.º ao pacto social, com a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir aos sócios presta-
ções suplementares de capital, até ao montante global de
50 000 euros, mediante prévia deliberação dos sócios nesse sen-
tido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na res-
pectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003.  � O Ajudante, Albino Coelho.
2001772408

SÁTÃO

TRANS-SÁTÃO � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 184; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500027153; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/240403.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte registo:

Foi averbado à inscrição n.º 5 a cessação das funções de gerente
de Jorge Luís Pessoa Rodrigues, por renúncia.

Data: 28 de Março de 2003.

Conferida, está conforme.

8 de Maio de 2003. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 2001800614

SERNANCELHE

ANTÓNIO LOUREIRO FERREIRA LACERDA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 156/
030421; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030421.

Certifico que por António Loureiro Ferreira Lacerda foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Loureiro Ferreira Lacerda,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar do Pocelo, na freguesia
de Sarzeda, concelho de Sernancelhe.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada livremente dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como poderão ser criadas sucursais e agências
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social a manutenção e reparação
de veículos automóveis, máquinas agrícolas � mecânica geral �
comércio de automóveis novos e usados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma quota, pertencente ao único só-
cio, António Loureiro Ferreira Lacerda.

§ único. Mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral,
a sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares até ao
décuplo da sua quota actual.

ARTIGO 4.º

A cessão da quota a não sócios carece do consentimento da so-
ciedade, tendo esta direito de preferência em primeiro lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertencem ao único sócio, que desde
já fica nomeado gerente, estando dispensado de caução.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do sócio gerente.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes
ou estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

O sócio único poderá celebrar negócios juntos com a sociedade,
desde que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de carta registada dirigida
ao sócio com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

28 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes. 2001806329

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA LAMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 112/
010801; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 10/030409

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração do pacto.
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Artigo alterado: 3.º
Capital realizado em dinheiro e bens: 3990,40 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Botelho Dias, casado com Maria da Anunciação

Gomes Aparício na comunhão geral, 1995,20 euros em dinhei-
ro;

2) Aníbal Dias Oliveira, casado com Arminda Gomes da Silva
na comunhão geral, 1995,20 euros, sendo 1820,61 euros em di-
nheiro.

Está conforme.

O pacto social actualizado está depositado na pasta respectiva.

22 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes. 2001806345

GRANICUBOS � CANTARIAS, L.DA

Sede: lugar da Veiga, freguesia e concelho de Sernancelhe

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 19;
identificação de pessoa colectiva n.º 502789263; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/030424.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação de contas: 9 de Julho de 1998.

6 de Maio de 2003. � A Conservadora, Lídia Adelaide Araújo
Oliva Teles. 2001806337

TABUAÇO

VRANKEN VINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 25/
901126; identificação de pessoa colectiva n.º 502451203; data da
apresentação: 20030502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2002.

Está conforme.

2 de Maio de 2003.� A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 2001816294

SOCOTAB � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE TABUAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 42/
951116; identificação de pessoa colectiva n.º 503535923; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 2/20030416.

Certifico que, por escritura de 9 de Abril de 2003, lavrada a
fl. 17 do livro de notas para escrituras diversas n.º 55-B do
Cartório Notarial de Tabuaço, foi aumentado o capital e alte-
rado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º,
que ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 310 000 euros, sendo 308 314,25 euros in-
tegralmente realizado em dinheiro e 1685,75 euros por incorpora-
ção de reservas legais, correspondente à soma de duas quotas, cada
uma no valor nominal de 155 000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Rui Manuel Almeida Santos e Rui Ângelo Braga Le-
mos Sousa Antunes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2003.� A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 2001816286

TAROUCA

AGRO TAPADINHA � COMÉRCIO DE RAÇÕES
E ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 203/
030506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/060503.

Certifico que entre José Pereira Namora Soares, casado com Maria
José Santos Feijó Soares sob o regime da comunhão de adquiridos, e
João Carlos de Oliveira Rego, casado com Maria de Lasalete Fer-
reira Nunes da Costa sob o mesmo regime de bens, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se regerá pelos artigos constantes do
contrato seguinte.

1.º

A sociedade adopta a firma Agro Tapadinha � Comércio de
Rações e Animais, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Tapadinha, Castanheiro
do Ouro, freguesia e concelho de Tarouca, podendo, por simples
deliberação da gerência, ser transferida para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como serem
criadas ou encerradas filiais, sucursais e agências ou quaisquer outras
formas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de animais,
acessórios, rações e plantas, bem como o comércio a retalho de adu-
bos, pesticidas e fertilizantes.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes cada uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, José
Pereira Namora Soares e João Carlos de Oliveira Rego, desde já
nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com as assinaturas
conjuntas dos dois gerentes.

2 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, al-
terar ou rescindir os respectivos contratos, independentemente do
prazo;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis, outros mó-
veis e imóveis para a sociedade, assinando os respectivos contratos;

c) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais;

d) Confessar, desistir, transigir em juízo;
e) Celebrar contratos de locação financeira (leasing).

6.º

A divisão e a cessão de quotas, total ou parcial, são livremente
permitidas entre sócios; a favor de estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade, sendo a esta, em primeiro lugar, e depois aos
sócios não cedentes conferido o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares dos sócios até
ao montante de 50 000 euros.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quais-
quer negócios jurídicos em nome da mesma, bem como a proceder
ao levantamento das entradas depositadas, para fazer face às despe-
sas com a constituição, registos e investimento.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2003. � A Ajudante, Laura de Jesus Sarmento
Pereira. 2001470460
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VAROINDUSTRIA � TRANSFORMADORA
DE CARNES DO VAROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 45/
920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502839562; inscrições
n.os 2 a 5; números e data das apresentações: 2 a 5/070503.

Certifico que, com referência à matrícula supracitada, foram fei-
tos os seguintes registos:

Pela apresentação n.º 2.
João Caetano Clemêncio Ferreira, solteiro maior, residente em

Alvite, Moimenta da Beira, renunciou à gerência em 13 de Março
de 2003.

Pela apresentação n.º 3.
Sidónio Caetano Clemêncio Ferreira, solteiro maior, residente em

Alvite, referido, renunciou à gerência em 14 de Março de 2003.

Pela apresentação n.º 4.
Natalino Caetano Clemêncio Ferreira, casado, residente em Pon-

te Nova, Mondim da Beira, Tarouca, renunciou à gerência em 17 de
Março de 2003.

Está conforme.

7 de Maio de 2003. � A Ajudante, Laura de Jesus Sarmento
Pereira. 2001470479

VINGADAS & BRAZETE � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 169; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505766477; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 2 e
3/300403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, com sede em
Boavista, freguesia de Dalvares, concelho de Tarouca, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 2.
Cessação de funções do gerente António Luís Brazete Carmo San-

tos, por renúncia, em 9 de Abril de 2003.

Pela apresentação n.º 3.
Foi alterado o artigo 4.º do pacto social, que passou a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, fica a cargo de um só gerente, cuja assina-
tura bastará para obrigar validamente a sociedade.

Conferido, está conforme.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 2001470452

ROBERTO�S � SALÃO DE CHÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 205; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/120503.

Certifico que, por escritura de 30 de Abril de 2003, lavrada a
fl. 34 do livro n.º 65-D do Cartório Notarial de Armamar, foi cele-
brado um contrato de sociedade comercial por quotas com a deno-
minação em epígrafe entre Francisco José Rodrigues Roberto, casa-
do com Ana Paula Martins Ribeiro na comunhão geral, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, e resi-
dente na Ponte Pedrinha, bloco 1, rés-do-chão, direito, Tarouca, e
Ivo Serafim Rodrigues Roberto, casado com Maria Emília de Almeida
Monteiro Roberto na comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Camarate, concelho de Loures, e residente na Ponte Pedrinha,
bloco 1, 2.º, direito, Tarouca, que se regerá pelo pacto constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Roberto�s � Salão de Chá, L.da, e vai
for a sua sede na Avenida do Vice-Almirante Adriano Saavedra,

lote 1, rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Tarouca, po-
dendo, por simples deliberação da gerência, ser transferida a sede
para outro local dentro do município ou para concelhos limítrofes,
bem como serem criadas ou encerradas filiais, sucursais e agências
ou quaisquer outras formas de representação, em território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de venda de bebidas e
pequenas refeições para consumo no próprio local, com ou sem es-
pectáculo. Inclui café, cervejaria, esplanada, pastelaria e salão de chá.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas, no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Francisco
José Rodrigues Roberto e Ivo Serafim Rodrigues Roberto.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes, sendo necessário a intervenção de ambos para obrigar a
sociedade em todos os actos ou contratos.

2 � É expressamente vedado aos gerentes comprometerem a
sociedade em actos ou documentos estranhos aos negócios sociais,
designadamente fianças, letras de favor e semelhantes, respondendo
pessoalmente o contraventor pelas obrigações assumidas e pelos
prejuízos que venha a ocasionar.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, al-
terar ou rescindir os respectivos contratos, independentemente do
prazo;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis, outros mó-
veis e imóveis para a sociedade, assinando os respectivos contratos;

c) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais;

d) Confessar, desistir, transigir em juízo;
e) Celebrar contratos de locação financeira (leasing).

5.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios, e a favor de estra-
nhos necessitam do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência, em primeiro lugar, bem como os sócios, em segundo
lugar.

6.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com antecedência mínima de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal

7.º

A gerência fica autorizada, a partir desta data, a celebrar quais-
quer negócios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do res-
pectivo objecto.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 000 euros.

Conferido, está conforme

12 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 2001470487

TONDELA

TRANSPORTES SILVIA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 782/
000131; identificação de pessoa colectiva n.º 504604767; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 7/030428.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, tendo
sido alterados os artigos 3.º e 5.º do pacto social, passando a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Augusto Lopes Filipe e Carlos Alberto de Figueiredo Pereira.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será nomeada em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios e o não sócio António dos Santos Duarte, casado, residente em
Campo de Besteiros, portador do bilhete de identidade n.º 690640,
de 21 de Março de 2002, do Arquivo de Viseu, que detém capacidade
profissional. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo sempre obriga-
tória a do gerente António dos Santos Duarte.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001765339

DANIEL FERREIRA MARQUES, TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 844/
010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505389541.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade referida em
epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 2002.

6 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001765789

FERREIRA & CARDOSO � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 626/
960923; identificação de pessoa colectiva n.º 503721069.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 7/
030430.

Cessação de funções do gerente José Guilherme Almeida Santos,
por renúncia, em 10 de Março de 2003.

Pela inscrição n.º 14 � Apresentação n.º 9/030430.
Foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º

e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 396 euros e 54 cêntimos, correspondente à soma de seis quo-
tas: uma de 49 879 euros e 79 cêntimos e outra de 24 939 euros e
89 cêntimos e ainda duas quotas do valor nominal de 37 409 euros
e 84 cêntimos cada uma, pertencentes à sócia Sandra Isabel Antunes
do Couto Ferreira, e uma de 99 759 euros e 58 cêntimos e outra de
997 euros e 60 cêntimos, pertencentes ao sócio José Augusto Fer-
reira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence a sócios ou a estranhos, a desig-
nar em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio
José Augusto Ferreira.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
obrigatória a assinatura de um gerente com capacidade profissional.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001765363

AGÊNCIA FUNERÁRIA VALE BESTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 592/
951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503531499.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 2/
030430, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de José Ferreira da Cruz, por re-
núncia, em 31 de Janeiro de 2003.

Pela inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 3/030430.
Nomeação de gerente de Maria Otília Marques Pereira da Cruz,

casada, Rua Principal, 350, Silvares, Tondela, em 31 de Janeiro de
2003.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de exercício de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001765347

TRANSPORTES MARIANA & JÚLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 960/
020725; identificação de pessoa colectiva n.º 506242293.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 3/
030428, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de Artur Gouveia Martins, por
renúncia, em 18 de Fevereiro de 2003, com efeitos a partir de 28 de
Fevereiro de 2003.

Pela inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 4/030428.
Nomeação de gerente de Celestino da Silva Loureiro, casado,

Quinta dos Peões, São Salvador, Viseu, em 10 de Março de 2003.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva

Está conforme o original.

28 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001765320

CONSERMAR � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 37/
321119; identificação de pessoa colectiva n.º 500262705.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 1/
030424.

Cessação de funções dos gerentes Luís Carlos da Costa Coimbra,
Avelar da Costa Coimbra e Armelim da Costa Coimbra, por renún-
cia, em 26 de Fevereiro de 2003, com efeitos a partir de 28 de Março
de 2003.

Pela inscrição n.º 13 � Apresentação n.º 2/030424.
Nomeação de gerentes: Luís Carlos da Costa Coimbra, Rua do

Dr. Ricardo Mota, Tondela, Avelar da Costa Coimbra, Rua de Santa
Luzia, Botulho, Tondela, e Armelim da Costa Coimbra, Rua do
Engenheiro Lino Rodrigues, 10, 2.º, esquerdo, Viseu, em 28 de Mar-
ço de 2003.

24 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2001765312

VILA NOVA DE PAIVA

NORMA � FÁBRICA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícula
n.º 165/20030429; identificação de pessoa colectiva n.º P506502180;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/29042003.
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Certifico que entre João Luís Esteves Pereira, Joaquim Telmo dos
Santos Pereira e Nuno Manuel Batista Garrido foi constituída uma so-
ciedade comercial por quotas, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a denominação de NORMA � Fábrica de
Móveis, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede no lugar de Pedras Talhadas, fregue-
sia e concelho de Vila Nova de Paiva.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer subsi-
diária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representa-
ção social, onde e quando entender conveniente.

3.º

A sociedade tem como objecto o fabrico de mobiliário de cozinha
e mobiliário de madeira para outros fins.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5250 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
nominal de 1750 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, João Luís Esteves Pereira, Joaquim Telmo dos Santos
Pereira e Nuno Manuel Batista Garrido.

5.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que o objecto desta ou destas
sociedades coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 52 500 euros.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstas na lei.

7.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do di-
reito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo, a exercer nos termos legais.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já au-
torizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da so-
ciedade para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e
ainda para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2003 � A Ajudante, em substituição, Ana Maria
da Costa Fonseca. 2001891466

VISEU

FEIFIL � FEIJÃO & FILHOS, SOCIEDADE
DE ARTEFACTOS DE CIMENTO E PEDREIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 705/760907;
identificação de pessoa colectiva n.º 500602140; inscrição n.º 22; nú-
mero e data da apresentação: 1/20030502.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a nomeação dos
órgãos sociais para o biénio de 2003-2005, por deliberação de 28 de
Março de 2003, compostos pelos seguintes membros:

Direcção: presidente, António Marques de Almeida; vice-presiden-
te, Demétrio Marques de Almeida; vogal, Antónia Marques de Al-
meida Pereira.

Revisor oficial de contas: Jorge, Silva, Victor, Neto, Fernandes &
Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sociedade
de revisores oficiais de contas n.º 92, representada por António Victor
de Almeida Campos; suplente, Jorge Manuel Teixeira da Silva.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000218174

ETQAF � EMPRESA TÉCNICA DA QUALIDADE
ALIMENTAR E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3870; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504755099; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: 1/
21042003 e 37/22042003.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra-
-referida quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e aos artigos 3.º, 4.º e 6.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ETQAF � Empresa Técnica da
Qualidade Alimentar e Formação, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou valores constantes da escrita social, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único, Elton Cássio Paraíso.

2 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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, mantendo-se nomeado gerente o sócio, Elton Cás-
sio Paraíso.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Mais certifico que cessou funções de gerente Alexandre Ferreira
da Paixão, por renúncia de 9 de Abril de 2003.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000219944

LAR-RESIDENCIAL SOL DE S. PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5109; nú-
mero e data da apresentação: 23/23042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lar-Residencial Sol de S. Pedro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Carcavelos, freguesia
de São Pedro de France, concelho de Viseu.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
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limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de apoio social a pessoas
idosas através de alojamento, de utilização temporária ou perma-
nente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e
conforto, fomentando o convívio e proporcionando a animação
social e a ocupação de tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Raul Morgado Lopes da Silva, José António Ferreira dos San-
tos e Cristina Martins Lopes da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Raúl
Morgado Lopes da Silva.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, 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

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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, bem como comprar e to-
mar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência nesse período logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000219942

GRUPO VISABEIRA SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1787; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502263628; inscrições n.os 32 e 33 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32; números e data das apresenta-
ções: 31 a 33/28032003.

Inscrição n.º 32 � Apresentação n.º 31/20030328.
Nomeação do fiscal suplente para o final do triénio de 2000-2002:

A. Santos, J. Alves e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Francisco Barbosa dos Santos,
revisor oficial de contas n.º 830.

Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2001.

Inscrição n.º 32, averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/
20030328.

Cessação de funções do fiscal suplente A. Santos, J. Alves e Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, em
3 de Outubro de 2002.

Inscrição n.º 33 � Apresentação n.º 33/20030328.
Nomeação do fiscal suplente Óscar Manuel Carvalho de Figueiredo,

casado, revisor oficial de contas n.º 653, para o triénio de 2003-2005.
Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220039

REV � ACESSÓRIOS DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2200; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502769777; inscrição n.º 7 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
17 e 18/01042003.

Inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/
20030401.

Cessou funções de gerente António Celestino Peres Lopes, por
renúncia de 31 de Agosto de 2001.

Inscrição n.º 7 � Apresentação n.º 18/20030401.
Nomeação de Maria João Ferreira Lopes como gerente, em 31 de

Agosto de 2001.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220038

SOCIEDADE COMERCIAL AUTO SERTÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 459; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500548390; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 36/28032003.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra-
-referida quanto ao n.º 1 do artigo 4.º, que ficou com a seguinte re-
dacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e está representado por 50 000 acções do valor no-
minal de 5 euros cada.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220037

BEIJA FLOR � AUDIOVISUAL MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3037; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503691399; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/
04042003.
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Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra-
-referida quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º, 6.º, 7.º e 8.º e eliminados
os artigos 9.º, 10.º e 11.º, passando aqueles a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Beija Flor � Audio-
visual Multimédia, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no
Bairro de Santa Rita, Rua F, 23, em Viseu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único, Celso de Sousa Ferreira.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence ao sócio ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência Cel-
so de Sousa Ferreira;

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que o objecto desta ou destas
sociedades coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

ARTIGO 8.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

Mais certifico que cessou funções de gerente Eduardo José Men-
des Adelino, por renúncia, desde 3 de Abril de 2003.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220036

J. B. FERREIRA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5097; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/02042003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de J. B. Ferreira � Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no Rua de Almeida Moreira, 13, fregue-
sia de Santa Maria, concelho de Viseu.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, a sociedade pode mudar
a sua sede para qualquer outro local no mesmo concelho ou em con-
celho limítrofe e ainda criar sucursais, agências e delegações ou ou-
tras formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de exploração de snack-bar,
restaurante e comércio de bebidas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde a uma única quota, pertencente ao único sócio, José Ber-
nardino Marques Ferreira.

4.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vierem a ser

acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante de 10 ve-
zes o capital social, mediante deliberação da assembleia geral, toma-
da por unanimidade de votos dos sócios

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado, competirá a um ou mais gerentes, a
nomear em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente José
Bernardino Marques Ferreira, dispensado de caução e não remune-
rado.

§ único. É necessária a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220035

L. C. � LIMPEZA DE COLECTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5023; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 22 e 23/01042003.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 22/
20030401.

Cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Monteiro Fer-
nandes, por renúncia, desde 1 de Fevereiro de 2003.

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 23/20030401.
Designação de gerente de António Lopes Morgado, desde 1 de

Março de 2003.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220034

MULTIACABAMENTOS � ACABAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3519; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504184482; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 29/01042003.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra-
-referida quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º, 6.º e 7.º e eliminados os
artigos 8.º e 10.º, passando aqueles a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CENTROLA � Instalação
e Manutenção Industrial, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quin-
ta da Ribeira, Santo Estêvão, freguesia de Abraveses, concelho de
Viseu.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a instalação e manutenção de
sistemas de climatização industrial de aspiração, armazenamento
e logística. Estruturas metálicas, serralharia e eventuais acaba-
mentos de construção civil

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, João Carlos de Oliveira Palma.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital
social de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupa-
mentos complementares de empresas, mesmo que o objecto desta
ou destas sociedades coincida ou não, no todo ou em parte, com o
da mesma.
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ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220033

RODACLÁSSICA � VEÍCULOS ANTIGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3146; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503807990; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 21/07042003.

Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 21/20030407.
Facto: nomeação dos gerentes para o triénio de 2002-2005: 
Isidro Augusto Pinto Cardoso de Meneses e Cândido Augusto

Moura.
Data da deliberação: 20 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220032

SÓNIA REIS � SOCIEDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3572; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504517759; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 14/07042003.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
das contas em 10 de Fevereiro de 2003.

10 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000220031

SOCIEDADE RESINEIRA DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 267; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500463670; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 18/09042003.

Inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 18/20030409.
Designação de Jorge Manuel da Silva Noronha Falcão, casado,

como gerente, deliberado em 30 de Abril de 1998.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220030

DENTATIV CLÍNICAS DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4492; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505782413; inscrição n.º 10 e aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
20 e 22/02042003.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade supra-
-referida quanto aos artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 12 000 euros, integralmente realizado e for-
mado por três quotas, uma do valor de 6000 euros, do sócio Adelino
José Ferreira Monteiro, e duas iguais do valor de 3000 euros, uma de
cada um dos sócios Raquel Sofia de Almeida Fernandes e António
Emanuel Valadares Cruz.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será nomeada em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios, Ade-
lino José Ferreira Monteiro, Raquel Sofia de Almeida Fernandes e
António Emanuel Valadares Cruz.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, podendo os actos de
mero expediente ser assinados por um só gerente.

Mais certifico que cessou funções de gerente Afonso José Santos
Ferreira, por renúncia de 18 de Março de 2003.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220029

REVISCON � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SEUS DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3318; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503965430; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 7/11042003.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
de contas em 10 de Março de 2003.

15 de Abril de 2003. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000220028

INVESCENTRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3007; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503658375; número e data da apre-
sentação: 19/10022003.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220024

INVESCENTRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3007; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503658375; número e data da apre-
sentação: 20/10022003.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Faro
Martelo Magalhães. 1000220016

PETRORIBEIRA � ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2486/931008;
identificação de pessoa colectiva n.º 503084450; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20030502.

Certifico que foi depositada a carta de que consta a cessação de
funções de gerente de Maria Clotilde Mendes de Almeida Rodrigues,
por renúncia, em 31 de Março de 2003.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000218172
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MATINFRA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2840/950823;
identificação de pessoa colectiva n.º 503472565; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20030502.

Certifico que foi depositada a carta de que consta a cessação de
funções de gerente de Maria Clotilde Mendes de Almeida Rodrigues,
por renúncia, em 1 de Abril de 2003.

7 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000218170

CONSTRUTORA DO VISO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1481; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501830391; número e data da apre-
sentação: 22/030505.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000218166

ALFREDO PEREIRA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4886; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/16092002.

Certifico que entre Alfredo Pereira da Costa, Maria Leonor de
Vasconcelos Lopes, Alfredo Manuel Vasconcelos da Costa, António
José Vasconcelos Pereira da Costa, Helena Maria Lopes da Costa e
Miguel Ângelo Vasconcelos da Costa foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A Sociedade adopta a firma Alfredo Pereira da Costa, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua do Barreiro, Santiago, freguesia de São
José, concelho de Viseu.

2 � Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mudar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, po-
dendo também deliberar o estabelecimento, em território nacional
ou estrangeiro, de sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação local.

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de produtos
alimentares.

3.º

O capital social é de 400 000 euros e corresponde à soma de seis
quotas: duas iguais de 199 500 euros, pertencentes aos sócios Alfredo
Pereira da Costa e Maria Leonor Vasconcelos Lopes, e quatro iguais
de 250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Al-
fredo Manuel Vasconcelos da Costa, António José Vasconcelos Pe-
reira da Costa, Helena Maria Lopes da Costa e Miguel Ângelo Vas-
concelos da Costa, integralmente realizadas da seguinte forma: os
dois primeiros, com a transferência que fazem para a sociedade do
seu estabelecimento comercial, constituído por estabelecimento de
comercialização de produtos alimentares, instalado no rés-do-chão
do prédio urbano situado na Rua de Pedro Álvares Cabral, freguesia
de Santa Maria, concelho de Viseu, inscrito na matriz sob o ar-
tigo 1206; os outros quatro realizam as suas quotas em dinheiro.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
os sócios Alfredo Pereira da Costa, Alfredo Manuel Vasconcelos da
Costa e António José Vasconcelos Pereira da Costa.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos e con-
tratos basta a assinatura do gerente Alfredo Pereira da Costa ou as
assinaturas conjuntas dos gerentes Alfredo Manuel Vasconcelos da
Costa e António José Vasconcelos Pereira da Costa.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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.

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.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 800 000 euros, reembolsáveis quando jul-
gadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em
assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vierem a ser
acordadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000217421

RAIMUNDO COMUNICAÇÕES
INDEPENDENTES � RÁDIO E JORNAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4496; ins-
crições n.os 2 e 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 12, 13, 14 e
15/20030331.

Certifico que foram depositadas as actas de onde constam a ces-
sação de funções do gerente Rafael Sviatopolk-Mirsky Raimundo,
por renúncia, em 25 de Março de 2001, a nomeação de André
Sviatopolk-Mirsky Raimundo por deliberação de 25 de Março de
2001, a cessação de funções do gerente André Sviatopolk-Mirsky
Raimundo, por renúncia, em 20 de Fevereiro de 2002, e a nome-
ação de Rafael Sviatopolk-Mirsky Raimundo, por deliberação de
21 de Fevereiro de 2002.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000218388

 HUGOCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5112; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030423.

Certifico que entre Hugo Miguel Fonseca Gonçalves e Carlos Jor-
ge Ferreira Figueiredo Natal, solteiros, maiores, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma HUGOCAR � Comércio de Automó-
veis, L.da, com sede na Rua do Janeleiro, lugar e freguesia de
Abraveses, concelho de Viseu.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 168 � 23 de Julho de 2003 15 517

2.º

O objecto social consiste no comércio de automóveis novos e
usados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um deles, sócios, Hugo Miguel Fon-
seca Gonçalves e Carlos Jorge Ferreira Figueiredo Natal.

4.º

A gerência da sociedade e a sua remuneração serão deliberadas em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Hugo
Miguel Fonseca Gonçalves.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto,
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a
ser acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-
-lhes exigidas prestações suplementares de capital até ao mon-
tante global de 150 000 euros, mediante deliberação tomada por
unanimidade de votos dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de outras
sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele que
esta vem exercendo.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000218390

CONTIVISEU � SERVIÇOS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2355/930319;
identificação de pessoa colectiva n.º 502979410; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
5 e 6/20030429.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação
de funções de gerente de Maria Helena Parente Viana Coelho, por
renúncia, em 2 de Abril de 2003, e a alteração do artigo 4.º do con-
trato, que, em consequência, ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência, com ou sem remuneração, será designada em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o não sócio Adalberto
José Coelho, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos com a
assinatura de um gerente.

6 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000218392

VASCO MARTINS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3250; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503892726; número e data da apre-
sentação: 15/030505.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

5 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000218393

FRANCISCO TAVARES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 444; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500120480; data da apresentação:
20030428.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2002 na pasta respectiva.

28 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000218373

PINTISOL � PINTURAS E ISOLAMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5102; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030411.

Certifico que Aníbal Ferreira de Almeida constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PINTISOL � Pinturas e Isolamen-
tos, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no Bairro dos Corvos, fre-
guesia de Cavernães, concelho de Viseu.

§ único. Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mu-
dar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes e a criar quaisquer formas de representação permanente, no
território nacional ou no estrangeiro

2.º

O seu objecto social consiste em pinturas construção civil, iso-
lamentos de edifícios, decorações.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma só quota, do valor de 5000 eu-
ros, pertencente ao único sócio, Aníbal Ferreira de Almeida.

4.º

O sócio poderá efectuar os suprimentos gratuitos ou onerosos de
que a sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser
deliberados em assembleia geral.

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros, mediante deliberação unânime da assem-
bleia geral convocada para esse fim.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
nomeada em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o
único sócio.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a:
1) Celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da sociedade,

no âmbito do respectivo objecto, ou que sejam necessários para sa-
tisfação dos seus fins sociais;

2) A adquirir para a sociedade participações em sociedades já
existentes ou a constituir, com objecto diferente daquele que aquela
exerce.

14 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Cidália da Con-
ceição de Almeida Ferreira. 1000218372

TÁXI ADRIANO PONTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5111; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/28042003.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Adriano
Pontes, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Adriano Pontes, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Mártir São Sebastião, sem
número de polícia, freguesia de Calde, concelho de Viseu.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele, sócio, Adriano Pontes.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que por ele,
sócio, forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele, sócio, Adriano Pontes, desde
já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à socie-
dade que venham a ser por ele, sócio, designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

5 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000218424

PITIUSAS � PRESERVAÇÃO E FOMENTO
DE SILVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5116; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20030505.

Certifico que entre Evaristo de Paiva Rocha, Carla Ferreira Ro-
cha e Andreia Ferreira Rocha foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PITIUSAS � Preservação e Fomen-
to de Silvicultura, L.da, com sede na Rua Formosa, 98, freguesia de
Santa Maria, em Viseu.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para conselhos limítrofes e ain-
da criar sucursais, agências ou delegações.

2.º

O objecto social consiste em actividades de silvicultura, criação,
condução cultural, protecção e exploração de povoamentos flores-
tais e agrícolas; promoção, manutenção e melhoria de espaços flo-
restais e agrícolas e infra-estruturas de espaços florestais; gestão flo-
restal; reposição silvícola de áreas florestais; florestação e arborização

de terrenos florestais e agrícolas; transformação e comercialização
e gestão de produtos agrícolas, animais e vegetais; actividades hote-
leiras e de uso múltiplo em espaços florestais e agrícolas e de turis-
mo rural; compra e venda de imóveis, rústicos e urbanos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros e é formado por três quotas, sendo duas iguais, de
1875 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Carla Fer-
reira Rocha e Andreia Ferreira Rocha, e uma quota de 1250 euros,
pertencente ao sócio Evaristo de Paiva Rocha.

4.º

A gerência da sociedade e a sua remuneração serão deliberadas em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Evaristo
de Paiva Rocha.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vierem a ser
acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de vo-
tos dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de outras
sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele que
esta vem exercendo.

8.º

As reuniões da assembleia geral, quando a lei não estabelecer ou-
tras formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de oito dias, indi-
cando sempre o motivo da reunião.

9.º

Para todas as questões inerentes a estes estatutos entre a socie-
dade e os seus sócios fica estipulado o foro da comarca da sede so-
cial, com expressa renúncia a qualquer outro.

8 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000218656

VOUZELA

VOUZELINO � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 303/
020805; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020805.

Certifico que entre:
1.º João Ferreira Lino, casado com Maria de Lurdes de Almeida

Alves na comunhão geral de bens, residente em Vilharigues, Paços
de Vilharigues, Vouzela, e

2.º Maria de Lurdes de Almeida Alves, casada com o sócio ante-
rior e com a mesma residência,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo teor das
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

A sociedade adopta a firma VOUZELINO � Compra e Venda de
Imóveis, L.da

CLÁUSULA 2.ª

1 � A sua sede é na Rua de Morais de Carvalho, 54, Vouzela.
2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede para qualquer

outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.
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CLÁUSULA 3.ª

1 � O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imó-
veis; construção civil; gestão de empreendimentos turísticos.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada por maio-
ria qualificada de dois terços dos votos expressos, a sociedade pode-
rá adquirir participações noutras sociedades, ainda que com objecto
diferente, bem como participar em agrupamentos complementares
de empresas ou por qualquer outra forma associar-se a outras socie-
dades.

CLÁUSULA 4.ª

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, sendo uma per-
tencente ao sócio João Ferreira Lino e outra à sócia Maria de Lur-
des Almeida Alves.

2. � A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital social depositado, a fim de custear as despesas
relativas à constituição e registo da sociedade, bem como à compra
de bens e equipamento.

CLÁUSULA 5.ª

Mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria sim-
ples, os sócios ficarão obrigados a efectuar prestações suplementa-
res até ao valor global de 100 000 euros, na proporção das respec-
tivas quotas.

CLÁUSULA 6.ª

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

CLÁUSULA 7.ª

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado em assembleia geral, sendo possível
designar para o seu exercício pessoas estranhas à sociedade, ficando
desde já designado o não sócio Manuel Conceição Ferraria.

2 � A gerência está dispensada de caução e será remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura do
gerente único ou com a assinatura de todos, conforme a gerência
seja singular ou plural, sem prejuízo de, no último caso, um gerente
poder actuar como procurador do outro para determinada espécie de
negócios.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
cauções, letras de favor, fianças, avales e responsabilidades seme-
lhantes.

CLÁUSULA 8.ª

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, ficando
desde já autorizada a sua divisão; porém, quando para terceiros, de-
pende do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes,
gozando estes, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar,
do direito de preferência na sua aquisição.

CLÁUSULA 9.ª

A sociedade poderá amortizar qualquer outra quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do seu titular;
c) Por arresto, arrolamento ou penhora de quota;
d) Por venda ou adjudicação judicial da quota;
e) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, designadamente quando, nos ca-
sos de partilha por separação de pessoas e bens ou divórcio, a quota
não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular.

CLÁUSULA 10.ª

No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios, a socie-
dade não se dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e os
herdeiros do falecido ou representante legal do interdito, devendo
aqueles nomear um entre si que a todos represente na sociedade en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

CLÁUSULA 11.ª

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei prescrever outras formalidades.

Conferida, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de Matos Ferreira Vitória.
2000108245

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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