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1. Concursos públicos

PARTE A

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Anúncio

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

1 � Câmara Municipal de Alcanena, Departamento de Obras Mu-
nicipais, Rua do Tenente-Coronel Salgueiro Maia, 118, 2380-
-153 Alcanena (telefone: 249889022; fax: 249882740).

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

3 � a) Local da execução � Minde.
b) Designação da empreitada � «Rede de saneamento básico de

Minde � Prolongamentos»
Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no projecto,

caderno de encargos e mapa de medições.
Características gerais da obra � trabalhos comuns na execução

de rede pública de esgotos, onde se inclui a execução de movimentos
de terras, pavimentos, rede de esgotos, bem como a execução das
especialidades mencionadas no projecto, de modo a concluir-se cor-
rectamente com o seu objectivo, com a seguinte classificação (CPA),
de acordo com o Regulamento CE n.º 1232/98, de 17 de Junho, e
publicação no Jornal Oficial da Comunidade Europeia, n.º L 177,
de 22 de Junho de 1998: 45.11.12, 45.11.21 e 45.21.41.

O preço estimado do concurso, excluído o IVA, é de
635 775,01 euros.

c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a
concurso.

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

podem ser examinados e pedidos na Câmara Municipal de Alcanena,
Departamento de Obras Municipais, Rua do Tenente-Coronel Sal-
gueiro Maia, 118, 2380-153 Alcanena (telefone: 249889022; fax:
249882740), nos dias úteis, no horário das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da do-
cumentação até ao 11.º dia útil contado a partir do dia seguinte à
publicação no Diário da República, estando disponíveis no 6.º dia
útil a partir do dia em que o pedido tenha sido considerado aceite.

b) Com o pagamento de 227 euros ou de 252 euros para toda a
documentação, a levantar na Câmara Municipal de Alcanena, De-
partamento de Obras Municipais, na morada acima indicada, ou a
enviar aos interessados, respectivamente.

O pedido de fornecimento do processo de concurso deverá ser
acompanhado do valor respectivo para a modalidade escolhida, sem
o que não será aceite. Quando o processo for enviado a pedido dos
interessados, não será da responsabilidade da Câmara Municipal de
Alcanena o extravio ou o atraso dos mesmos.

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

b) Na Secretaria da Câmara Municipal de Alcanena, Departamen-
to de Obras Municipais, com o endereço referido no n.º 5.

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

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

b) Esse acto terá lugar no 1.º dia útil que se seguir ao termo do
prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas, na Câmara Muni-
cipal de Alcanena, Departamento de Obras Municipais.

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

9 � A empreitada é por série de preços, e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento por autos de medição de
trabalho mensal, em que a medição será conforme o n.º 2.2 do ca-
derno de encargos.

10 � Os concorrentes podem candidatar-se em nome individual
ou em consórcio, de acordo com a legislação específica.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário:

a) Possuir certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas com as autorizações referentes à 2.ª subcategoria
da 6.ª categoria, e classe correspondente ao valor global da
proposta, bem como as 1.ª e 9.ª subcategorias da 3.ª cate-
goria e classes correspondentes à parte da obra respectiva;

b) Se for o caso, certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

13 � Os critérios de apreciação das propostas para a adjudicação
da empreitada são os seguintes:

Preço � 70 %;
Valia técnica da proposta � 30 %.

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

9 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel da
Silva Azevedo. 1000231797

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Anúncio

Concurso público n.º 18/2003, para o fornecimento
de vestuário de protecção para o Inverno de 2003

1 � Município de Almada, Câmara Municipal de Almada, Depar-
tamento de Administração Geral e Finanças, Divisão de Aprovisio-
namento, Rua de Trigueiros Martel, 1, 2800-213 Almada.

2 � O objecto do presente concurso é o fornecimento de ves-
tuário de Inverno para os funcionários da Câmara Municipal de
Almada.
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Classificação Estatística de Produtos por Actividade, Regulamen-
to n.º 3696/93 � secção D, divisão 18, grupo 18.2, classe 18.21,
categoria 18.21.3, subcategoria 18.21.30.

3 � O fornecimento deverá ser efectuado no concelho de Alma-
da, de acordo com o objecto do concurso.

4 � A duração do contrato terminará logo que se esgote o ob-
jecto do concurso.

5 � O processo de concurso pode ser solicitado, por escrito ou
verbalmente, até às 15 horas e 30 minutos, à Secção de Atendimen-
to do Departamento de Administração Geral e Finanças, na Rua de
Trigueiros Martel, 1, Almada, mediante o pagamento de 25,51 eu-
ros, IVA incluído à taxa em vigor.

a) No caso de ser pretendido o envio de cópias do processo por
correio, deverão fazer esse pedido, por escrito, até 15 dias antes do
termo do prazo para apresentação das propostas, enviando cheque
passado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de Almada no
valor acima mencionado, ficando a seu cargo as despesas de correio.

b) As propostas devem ser entregues ou remetidas por correio à
entidade referida no n.º 5 até ao dia 29 de Agosto de 2003.

6 � As propostas e os documentos quando que não estejam redi-
gidos em língua portuguesa serão acompanhados de tradução legali-
zada ou em relação à qual o concorrente declare aceitar a sua preva-
lência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � O acto público de abertura de propostas terá lugar no edifí-
cio do Departamento de Administração Geral e Finanças, na Rua de
Trigueiros Martel, 1, no dia 1 de Setembro de 2003, pelas 14 horas
e 30 minutos.

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

1.º Preço (40 %);
2.º Qualidade (35 %);
3.º Prazo de fornecimento (25 %).

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

9 � A caução para garantia é de 5 % do valor da adjudicação e
será prestada por depósito em dinheiro ou em títulos garantidos ou
emitidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução, conforme
escolha do adjudicatário.

10 � O valor para efeito de concurso é de 165 279 euros, sem
inclusão da taxa do IVA.

11 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 30 de Julho de 2003.

12 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 30 de Julho de 2003.

25 de Julho de 2003. � A Presidente da Câmara, Maria Emília
Guerreiro Neto de Sousa. 3000111681

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

Anúncio

Concurso público � Empreitada de construção
dos colectores de águas residuais e pluviais em Lago

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Amares,
edifício dos Paços do Concelho, Largo do Município, 4720 Amares
(telefone: 253993761; fax: 253992643).

2 � Modalidade do concurso � concurso público.
3 � a) Local de execução � a obra será executada no lugar da

Veiga, na freguesia de Lago, concelho de Amares.
b) Designação da empreitada � «Construção dos colectores de

águas residuais e pluviais em Lago».
Natureza, extensão e características gerais da obra � instalação

de tubagem em PVC DN 200 mm e 125 mm, a instalação de tuba-
gem em FFD DN 250 mm, instalação em cimento DN 400 mm e
800 mm, execução de ramais de ligação e ramais de sarjeta e levan-
tamento e reposição de pavimentos.

Preço base � 315 000 euros, acrescido do IVA à taxa legal em
vigor.

4 � Prazo de execução da obra � 90 dias.
5 � a) O processo do concurso pode ser examinado na Câmara

Municipal de Amares, durante as horas de expediente dos serviços
(das 9 às 17 horas).

Serão fornecidas cópias do processo de concurso desde que solici-
tadas até ao 20.º dia a contar da data da publicação do anúncio do
Diário da República.

b) O pedido de cópias do processo de concurso apenas se tornará
efectivo com o respectivo pagamento. O preço a pagar pelo pro-
cesso de concurso autenticado será de 350 euros; poderão ser forne-
cidas cópias não autenticadas pelo preço de 200 euros, ou cópia di-
gital pelo preço de 50 euros, todos acrescidos do IVA.

6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia a contar do dia seguinte ao da publicação do
anúncio no Diário da República.

b) Na Câmara Municipal de Amares.
c) Redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Serão autorizadas a intervir no acto público do concurso

os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso decorrerá na Câmara Municipal,

tendo início pelas 10 horas do 1.º dia útil que suceder ao do termo
do prazo de apresentação das propostas.

8 � Caução � o valor da caução é de 5 % do valor da adjudica-
ção e será prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos
ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-
-caução, nos termos dos artigos 113.º e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Os trabalhos serão pagos
à medição, nos termos do artigo 21.º do mesmo diploma legal.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � caso a
adjudicação da empreitada venha a ocorrer a agrupamento de em-
preiteiros, deverão os mesmos associar-se, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo de responsabilidade
solidária.

11 � a) Para serem admitidos ao concurso deverão os concor-
rentes ser detentores de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo autorização na
9.ª subcategoria da 3.ª categoria, em classe correspondente ao valor
da sua proposta. Deverão também os concorrentes, ou os subem-
preiteiros a que recorram, nos termos legais, ser detentores de auto-
rizações na 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe correspon-
dente ao valor dos trabalhos que lhe dizem respeito.

b) Também serão admitidos concorrentes detentores de certifica-
dos de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

c) Para efeitos de qualificação, deverão os concorrentes compro-
var que reúnem as condições mínimas previstas nos n.os 19.3 e 19.4
do programa de concurso tipo, aprovado pela Portaria n.º 104/2001,
de 21 de Fevereiro, alterado pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de
Novembro, sendo o valor mínimo da obra a que se refere a alínea a)
daquele último número de 189 000 euros.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados da data
do acto público do concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � proposta econo-
micamente mais vantajosa, com a ponderação exclusiva do preço.

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

23 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 1000231778

Anúncio

Concurso público � Empreitada de construção dos co-
lectores de águas residuais e pluviais Cruz Vermelha �
Amares.

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal de Amares,
edifício dos Paços do Concelho, Largo do Município, 4720 Amares
(telefone: 253993761; fax: 253992643).

2 � Modalidade do concurso � concurso público.
3 � a) Local de execução � a obra será executada no lugar da

Granja, na freguesia de Amares, concelho de Amares.
3 � b) Designação da empreitada � «Construção dos colectores

de águas residuais e pluviais Cruz Vermelha � Amares».
Natureza, extensão e características gerais da obra � instalação

de tubagem em PVC DN 200 mm e 125 mm, instalação em cimento
DN 400 mm e 800 mm, execução de ramais de ligação e ramais de
sarjeta e levantamento e reposição de pavimentos.

Preço base � 307 000 euros, acrescido do IVA à taxa legal em
vigor.

4 � Prazo de execução da obra � 90 dias.
5 � a) O processo do concurso pode ser examinado na Câmara

Municipal de Amares, durante as horas de expediente dos serviços
(das 9 às 17 horas).
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Serão fornecidas cópias do processo de concurso desde que solici-
tadas até ao 20.º dia a contar da data da publicação do anúncio do
Diário da República.

b) O pedido de cópias do processo de concurso apenas se tornará
efectivo com o respectivo pagamento. O preço, a pagar pelo pro-
cesso de concurso autenticado, será de 350 euros; poderão ser for-
necidas cópias não autenticadas pelo preço de 200 euros, ou cópia
digital pelo preço de 50 euros, todos acrescidos do IVA.

6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia a contar do dia seguinte ao da publicação do
anúncio no Diário da República.

b) Na Câmara Municipal de Amares.
c) Redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Serão autorizados a intervir no acto público do concurso

os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso decorrerá na Câmara Municipal,

tendo início pelas 10 horas do 1.º dia útil que suceder ao do termo
do prazo de apresentação das propostas.

8 � Caução � o valor da caução é de 5 % do valor da adjudica-
ção e será prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos
ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-
-caução, nos termos dos artigos 113.º e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Os trabalhos serão pagos
à medição, nos termos do artigo 21.º do mesmo diploma legal.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � caso a
adjudicação da empreitada venha a ocorrer a agrupamento de em-
preiteiros, deverão os mesmos associar-se, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo de responsabilidade
solidária.

11 � a) Para serem admitidos ao concurso deverão os concor-
rentes ser detentores de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo autorização na
9.ª subcategoria da 3.ª categoria, em classe correspondente ao valor
da sua proposta. Deverão também os concorrentes ou os subemprei-
teiros a que recorram, nos termos legais, ser detentores de autoriza-
ções na 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe correspondente
ao valor dos trabalhos que lhe dizem respeito.

b) Também serão admitidos concorrentes detentores de certifica-
dos de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos ter-
mos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

c) Para efeitos de qualificação, deverão os concorrentes compro-
var que reúnem as condições mínimas previstas nos n.os 19.3 e 19.4
do programa de concurso tipo, aprovado pela Portaria n.º 104/2001,
de 21 de Fevereiro, alterado pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de
Novembro, sendo o valor mínimo da obra a que se refere a alínea a)
daquele último número de 184 200 euros.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias contados da data
do acto público do concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � proposta econo-
micamente mais vantajosa, com a ponderação exclusiva do preço.

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

23 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 1000231778

CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ

Anúncio

Concurso público � Empreitadas de obras públicas (arti-
go 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março) (série
de preços).

1 � Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Praça Municipal,
CP 4970-441 (telefone: 258520500; fax: 258520509).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Guilhadezes, Arcos de
Valdevez.

b) Designação da empreitada � «Centro de Formação e Exposi-
ções de Arcos de Valdevez».

Natureza e extensão dos trabalhos � arquitectura, movimento de
terras, arranjos exteriores, estrutura de betão armado e em madeira
laminada, infra-estruturas interiores e exteriores de abastecimento
de água, incêndio e rega, drenagem de águas residuais e pluviais, infra-

-estruturas de gás, eléctricas e telecomunicações. Instalações mecâ-
nicas e de climatização.

c) O preço base de concurso é de 3 472 390 euros, com exclusão
do IVA.

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

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

4 � O prazo de execução da obra é de 365 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados.

5 � a) O processo desta empreitada, que inclui o projecto, pro-
grama de concurso e caderno de encargos, pode ser examinado na
Divisão dos Serviços Urbanos desta Câmara Municipal, todos os dias
úteis, das 9 às 16 horas, até ao dia e hora do acto público do con-
curso.

b) Os pedidos para fornecimento dos elementos referidos na alí-
nea a) anterior podem ser feitos na referida Divisão até 10 dias se-
guidos depois da publicação deste anúncio no Diário da República.
A entrega dos mesmos será feita durante os 10 dias seguintes.

c) O custo do processo e dos documentos complementares referi-
dos na alínea b) anterior é de 1900 euros, mais IVA, a pagar no acto
do pedido em dinheiro ou cheque passado a favor da Câmara Muni-
cipal de Arcos de Valdevez.

6 � a) As propostas deverão ser enviadas ou entregues na Secre-
taria desta Câmara Municipal até às 16 horas do dia 29 de Setembro
de 2003.

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

7 � a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir as devidamente credenciadas, conforme
o n.º 5.2 do programa de concurso.

b) O acto público terá lugar no edifício dos Paços do Município
às 9 horas e 30 minutos do dia 30 de Setembro de 2003.

8 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a empreitada
prestará uma caução no valor de 5 % do valor total da adjudicação.

9 � A empreitada será por série de preços, com preços unitários
do concorrente, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

O pagamento será por medição, nos termos do artigo 202.º do
mesmo decreto-lei.

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

11 � Idoneidade, habilitação e qualificação/aptidão do concor-
rente:

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

b) Habilitação legal � só serão admitidos os concorrentes ti-
tulares do certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas que contenham as seguintes autorizações:

b1) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe correspon-
dente ao valor global da proposta, nos termos dos
artigos 3.º e 4.º da Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Ju-
nho;

b2) 3.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª e 14.ª subca-
tegorias da 1.ª categoria, 1.ª, 2.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª sub-
categorias da 3.ª categoria, 2.ª, 6.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª
subcategorias da 5.ª categoria, e 4.ª, 9.ª, 13.ª, 14.ª e
15.ª subcategorias da 6.ª categoria, de classe igual ou
equivalente aos montantes dos trabalhos a executar nes-
tas especialidades, nos termos das Portarias n.os 412-I/
99, de 4 de Junho, e 660/99, de 17 de Agosto;

c) Condições de aptidão dos concorrentes e respectivos ele-
mentos de caracterização:

I) Capacidade financeira e económica para a execução
da obra � não serão analisadas, considerando-se ex-
cluídas as propostas dos concorrentes quando estes
não apresentarem cumulativamente os valores do
quartil inferior estabelecidos pela Portaria n.º 1547/
2002, de 24 de Dezembro (conjugada com as situa-
ções previstas na Portaria n.º 1465/2002, de 14 de
Novembro), para os indicadores financeiros:

Apresentar uma liquidez geral (percentagem) > 104,26;
Apresentar uma autonomia financeira (percenta-

gem) >  9,72;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 184 � 11 de Agosto de 200317 052

Apresentar um grau de cobertura do imobilizado
(percentagem) > 120,45;

II) Capacidade técnica para a execução da obra � serão
excluídos os concorrentes que não apresentarem, cu-
mulativamente, os seguintes documentos:

No seu currículo, uma lista de obras de idêntica na-
tureza da obra em concurso, e pelo menos uma
obra de valor não inferior a 2 083 434 euros
(60 % do valor da obra em concurso), executa-
das nos últimos cinco anos, acompanhadas dos
certificados de boa execução, os quais devem
referir o montante, data e local de execução e
se as mesmas foram executadas de acordo com
as regras de arte e regularmente concluídas;

Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer outra forma, às suas exigências téc-
nicas.

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar a
obra;

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

e) Outras � [...]

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

13 � Critérios de adjudicação � análise das propostas seleccio-
nadas � os concorrentes considerados aptos transitam para a se-
gunda fase em condições de igualdade, sendo analisadas as propostas
apresentadas. A adjudicação será efectuada à proposta economica-
mente mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo aos seguintes factores de apre-
ciação e respectiva ponderação, por ordem decrescente de impor-
tância, com os seguintes pesos máximos:

a) Preço � 75 %;
b) Valia técnica da proposta � 25 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes.
15 � Outras informações � [...]
16 � (Quando aplicável.) Data de publicação do anúncio de in-

formação prévia no Jornal Oficial da União Europeia ou menção
da sua não publicação � [...]

17 � (Quando aplicável.) Data de envio do anúncio para publi-
cação no Jornal Oficial da União Europeia � [...]

18 � [...]

21 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Francisco Ro-
drigues de Araújo. 3000111581

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Anúncio

Concurso público para operação de locação financeira �
leasing (Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, artigo 87.º,
n.º 1).

1 � Concurso promovido pela Câmara Municipal da Guarda, Praça
do Município, 6301-854 Guarda (telefone: 271220220; fax:
271220280, e-mail: cm-guarda@domdigital.pt).

2 � Objecto do concurso público:

a) Classificação Estatística de Produtos por Actividade, Regu-
lamento n.º 3696/93 (CEE) � secção J, divisão 65, gru-
po 65.2, classe 65.21, categoria 65.21.1, subcatego-
ria 65.21.10;

b) Natureza do contrato a celebrar � «Contrato de locação
financeira mobiliária � leasing» para financiamento da
aquisição de um veículo automóvel pesado (médio) de pas-
sageiros, destinado a transportes escolares.

3 � Valor de contrato � 93 898,47 euros (IVA incluído à taxa
legal).

4 � Prazo da operação � 48 meses.

5 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes ou com
alterações de cláusulas do caderno de encargos.

6 � Programa de concurso e caderno de encargos:

a) O programa de concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se patentes no Sector de Aprovisionamento do muni-
cípio da Guarda, no endereço referido no n.º 1, onde po-
dem ser examinados ou adquiridos, durante as horas de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às
16 horas), desde o dia da publicação até ao dia e hora de
abertura do acto público do concurso;

b) Os interessados poderão solicitar cópias do processo do
concurso, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, mediante o pagamento de
10 euros, que já inclui o IVA, em dinheiro ou cheque passa-
do à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal da Guarda.

7 � Hora e data limites para entrega das propostas � as propos-
tas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados
até às 16 horas do 15.º dia a contar do dia seguinte da data da publi-
cação do respectivo anúncio no Diário da República.

8 � Local da entrega das propostas � as propostas e os do-
cumentos que as acompanham podem ser entregues directamente no
Sector de Aprovisionamento do edifício dos Paços do Concelho da
Guarda, entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 e
as 16 horas, ou enviados pelo correio para a mesma morada, desde
que a recepção ocorra dentro do prazo do número anterior.

9 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa, ou, não o sendo, devem ser acom-
panhados de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o
concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre
os respectivos originais.

10 � Data, hora e local de abertura das propostas:

a) No dia útil imediato à data limite para apresentação das
propostas, pelas 10 horas, no edifício dos Paços do Conce-
lho da Guarda, procede-se, em acto público, à abertura dos
invólucros recebidos;

b) Ao acto público pode assistir qualquer interessado, podendo
nele intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

11 � A adjudicação é feita segundo o critério de unicamente o
mais baixo preço, tendo em conta as condições exigidas no artigo 2.º
da parte II do caderno de encargos.

12 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 25 de Julho de 2003.

13 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 28 de Julho de 2003.

25 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Álvaro José
da Trindade Pereira Guerreiro. 3000111170

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal da Moita, Praça da República, 2860-
-422 Moita (telefone: 212806700; telefax: 212890267).

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Vale da Amoreira.
b) Designação da empreitada � «Projecto de arquitectura paisa-

gística para a Aldeia Columbófila e Parque dos Cooperantes no Vale
da Amoreira � 1.ª fase».

c) Natureza, extensão e características gerais da obra � obra de
arranjo exterior de um espaço público, que inclui pavimentos, redes
de drenagem e rega, plantações, arborização, muros de suporte, uma
escada, bancos de jardim, papeleiras, bebedouros, vedação e ilumina-
ção, conforme projecto e medições patentes a concurso.

Secção F, divisão 45, grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.6
e subcategoria 45.21.64, grupo 45.4, classe 45.42, categoria 45.42.1,
subcategoria 45.41.12, classe 45.43, categoria 45.43.1, subcategoria
45.43.12, da Classificação Estatística de Produtos por Actividade, a
que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão, de 17
de Junho de 1998.

d) Preço de concurso � 393 000 euros, que não inclui o IVA.
4 � O prazo de execução da obra é de seis meses.
5 � a) O projecto, o caderno de encargos, o programa de con-

curso e documentos complementares podem ser examinados ou so-
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licitados à Câmara Municipal da Moita, na Secretaria do Departa-
mento de Obras Municipais e Equipamento Mecânico (DOMEM),
na Rua da Classe Operária, 2860-445 Moita, durante as horas nor-
mais de expediente.

b) Os pedidos dos elementos referidos na alínea a) do n.º 5 têm
de ser feitos até oito dias úteis antes do final do prazo fixado para
a apresentação das propostas.

c) O custo da totalidade dos elementos referidos na alínea a) do
n.º 5 é de 208 euros, mais IVA à taxa de 19 %, a pagar na Tesoura-
ria, em numerário ou cheque endossado ao tesoureiro da Câmara
Municipal da Moita.

6 � a) As propostas terão de dar entrada na Câmara Municipal
da Moita, no Departamento de Obras Municipais e Equipamento
Mecânico (DOMEM), Rua da Classe Operária, Moita, até às 17 ho-
ras do dia 25 de Setembro de 2003.

b) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as acompanham. Quando se trate de do-
cumentos, dever-se-á ter em consideração o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Só poderão intervir no acto público do concurso os repre-
sentantes das firmas concorrentes devidamente credenciados.

b) O acto público da abertura das propostas realizar-se-á pelas
14 horas e 30 minutos, na sala de formação do Departamento de
Obras Municipais e Equipamento Mecânico, Moita, perante a co-
missão nomeada para o efeito, no dia 26 de Setembro de 2003.

8 � A caução definitiva será de 5 % sobre o valor da adjudica-
ção. Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apresen-
tação das propostas.

9 � A empreitada é por série de preços e os trabalhos serão pa-
gos através de autos de medição mensais. O financiamento é assegu-
rado pelo orçamento da Câmara Municipal da Moita.

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

11 � Só serão admitidos concorrentes detentores de certificados
de classificação de empreiteiro de obras públicas que contenham as
seguintes autorizações:

Da 13.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor da sua proposta;

Das 1.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria, das 3.ª, 4.ª, 9.ª e
12.ª subcategorias da 3.ª categoria e da 1.ª subcategoria da
5.ª categoria.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias.
13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação da

empreitada será feita ao concorrente que apresentar a proposta glo-
balmente mais vantajosa, à qual se chegará através da análise das
seguintes fases:

1.ª Avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes:

a) A avaliação da capacidade financeira e económica irá
ser feita com base no quadro de referência constante
da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não poden-
do ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo,
apresente cumulativamente os valores do quartil infe-
rior previstos nessa portaria;

b) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso serão adop-
tados os seguintes critérios:

i) Comprovação da execução de pelo menos uma
obra de idêntica natureza da obra posta a con-
curso, de valor não inferior a 230 000 euros,
iniciada nos seis anos anteriores à data da aber-
tura das propostas deste concurso. A compro-
vação de execução da(s) obra(s) de idêntica
natureza da obra posta a concurso deverá ser
emitida pelo dono da obra, constando nesse
documento o valor da obra, descrição dos tra-
balhos, data de consignação, prazo, data de
recepção, se já tiver ocorrido, e informação
sobre o modo como decorreu a empreitada;

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

iii) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afec-
tar à obra.

Caso se verifique que algum ou alguns dos concor-
rentes não possuem capacidade financeira e económi-
ca e capacidade técnica para a execução da obra em
causa, o mesmo ou os mesmos serão excluídos, não
sendo consideradas as suas propostas na fase seguinte,
nos termos do n.º 3 do artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;

2.ª Análise das propostas dos concorrentes qualificados �
os critérios básicos de apreciação das propostas para adjudi-
cação da empreitada são os estabelecidos no artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo à pondera-
ção dos seguintes factores:

a) Preço � 70 %, este factor será avaliado através da se-
guinte fórmula:

Valor da proposta de menor preço
������������ × 70 % × 20 valores

Valor da proposta a avaliar

Nota. � Nos termos do artigo 105.º, n.º 4, do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, poderão não ser
consideradas as propostas com valor anormalmente
baixo;

b) Valia técnica da proposta � 30 %, este factor será ava-
liado através da soma das classificações atribuídas a cada
um dos seguintes subfactores, com a respectiva valo-
ração, sendo no resultado final aplicada a ponderação
de 30 %:

1) Mérito da memória justificativa e descritiva do
modo de execução da obra � 8 valores;

2) Adequação dos planos de trabalhos, de mão-de-
-obra e de equipamento � 12 valores.

O valor final da proposta será obtido através da soma dos valores
resultantes de cada factor acima descrito, alíneas a) e b).

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

18 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, João Manuel
de Jesus Lobo. 1000231805

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso

Concurso público para biblioteca B M 3

Para os devidos efeitos informam-se todos os interessados de que,
tendo sido solicitadas prorrogações de prazo para a entrega das pro-
postas devido a atrasos havidos no fornecimento das cópias do pro-
cesso de concurso, motivados pelo elevado número de peças dese-
nhadas a fotocopiar e pelo número de eventuais concorrentes, a
Câmara Municipal, em sua reunião de 22 de Julho de 2003, delibe-
rou alterar as datas de entrega das propostas e do acto público do
concurso de 28 e 29 de Julho de 2003 para 27 e 28 de Agosto de
2003, respectivamente, pelas 9 horas e 30 minutos, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

Mais se informam todos os interessados que o local de abertura é
alterado, passando para o Salão Nobre da Câmara Municipal, Praça
de José da Costa.

Avisam-se todos os interessados que, sendo esta empreitada ob-
jecto de um contrato-programa celebrado com o IPLB � Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas, e por o estabelecer o Progra-
ma RNBP � Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, no ponto 9 da
sinopse de procedimentos, a Câmara Municipal comunicará à
CCRN � Comissão de Coordenação da Região Norte a data, hora e
local do acto público do concurso, a fim de esta se poder represen-
tar como observador.

Informam-se todos os interessados de que foram aprovadas nesta
reunião da Câmara Municipal as alterações ao projecto de estabili-
dade introduzidas por sugestão do IPLB � Instituto Português do
Livro e das Bibliotecas.

O pedido de esclarecimentos, que se transcreve:

Com vista à satisfação do estipulado na Norma Portuguesa
NP ENV 206, que regulamenta a produção, colocação em obra
e verificação de conformidade dos betões de ligantes hidráuli-
cos, agradecemos que especifiquem os betões a utilizar em obra,
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de acordo com a citada norma, e, como elementos mínimos,
apresentar os seguintes itens:

1) Máxima dimensão dos inertes (na ausência de pos-
terior definição, admitiremos como dimensão máxi-
ma 25,4 mm);

2) Classes de exposição ambiental, tem a seguinte resposta:
«O betão a ser utilizado é de classe C20/C 25, confor-
me definido na Norma Portuguesa NP ENV 206.»

O segundo pedido de esclarecimentos tem a seguinte redacção:

Quais são as quantidades a considerar no artigo 21 das medi-
ções das instalações mecânicas, climatização e ventilação.

A resposta é a seguinte: por lapso não foram indicadas as
quantidades do artigo 21, situadas nas pp. 865/886 do processo
de concurso, sendo as seguintes:

DL 8000 mm � 3 unidades;
DL 6700 mm � 2 unidades;
DL 6000 mm � 1 unidade;
DL 5000 mm � 6 unidades;
DL 3000 mm � 4 unidades;
DL 2000 mm � 1 unidade.

A Câmara Municipal aprovou esta alteração às medições.

22 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção. 3000111424

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Anúncio

Concurso público � Construção do Centro de Artes
e Espectáculos de Portalegre

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Portalegre,
Praça do Município, 7300 Portalegre (telefone: 245300120; fax:
245230235).

2 � Concurso público, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da obra � Praça da República, Rua do
Poeta José Régio, Portalegre.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos �
construção do Centro de Artes e Espectáculos de Portalegre.

Esta empreitada rege-se pelos trabalhos de construção do edifí-
cio destinado ao Centro de Artes e Espectáculos de Portalegre, in-
cluindo todos os trabalhos de construção civil, fundações e estrutu-
ras, instalações e equipamentos hidráulicos, instalações e
equipamentos eléctricos, telecomunicações e audiovisuais, instala-
ções e equipamentos mecânicos � aquecimento, ventilação e ar
condicionado, rede de gás, segurança integrada, gestão técnica cen-
tralizada e acústica.

c) Categoria e sua descrição [Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Março de 1993] � categoria 45.21.1, subcate-
goria 45.21.15, número de referência CPC 51250/51290, correspon-
dente a trabalhos de construção geral de outros edifícios.

d) A empreitada refere-se à execução da totalidade dos trabalhos
previstos no projecto e caderno de encargos.

e) O valor para efeito do concurso é de 5 631 534,57 euros, mais
IVA, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 � O prazo de execução da obra é de 365 dias consecutivos,
incluindo sábados, domingos e feriados, contados da data da consig-
nação.

5 � a) O projecto, o programa de concurso, o caderno de encar-
gos e demais documentos podem ser examinados na Secção de Patri-
mónio e Aprovisionamento da Câmara Municipal de Portalegre, Praça
do Município, 7300 Portalegre, durante as horas normais de expedi-
ente, desde a data do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto
público.

Os pedidos de cópias deverão ser feitos à Secção de Património e
Aprovisionamento, Praça do Município, 7300 Portalegre, até 10 dias
antes do termo do prazo para apresentação das propostas.

b) O custo da totalidade dos elementos referidos no n.º 5, alí-
nea a), é de 1500 euros, a pagar em dinheiro ou por cheque visa-
do passado em nome do tesoureiro da Câmara Municipal de Por-
talegre. Eventuais portes de correio serão suportados pelos
interessados.

6 � a) As propostas documentadas, redigidas em língua portu-
guesa, deverão ser apresentadas até às 16 horas do 52.º dia após pu-
blicação do presente anúncio no Diário da República, pelos con-
correntes ou seu(s) representante(s).

b) As propostas deverão ser apresentadas na Câmara Munici-
pal de Portalegre, Praça do Município, 7300 Portalegre, contra
recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção.

c) As propostas e os documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa; porém, quando pela sua própria natureza ou origem es-
tiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los acom-
panhar de tradução devidamente legalizada, em relação à qual decla-
re aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os
respectivos originais.

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

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil posterior
ao termo do prazo para entrega das propostas, pela comissão de
abertura nomeada pela Câmara, pelas 9 horas e 30 minutos, no Sa-
lão Nobre, na morada indicada no n.º 1.

8 � a) A caução a exigir para garantia do contrato é de 5 % do
valor da adjudicação, nos termos no n.º 1 do artigo 113.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por série de preços e os pagamentos serão
processados por medições mensais e liquidados nos 44 dias seguintes
à data da entrega na Câmara Municipal de Portalegre.

10 � No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agru-
pamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Idoneidade e informações e formalidades necessárias de
carácter financeiro, técnico e económico:

11.1 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI);

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I, o qual indicará os elementos de referência rela-
tivos a idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justi-
fique a classificação atribuída nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação de sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso.

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

a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios, em
classe correspondente ao valor da proposta;

b) As 3.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias
da 1.ª categoria, na classe correspondente à parte dos tra-
balhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no n.º 11.3;

c) As 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª ca-
tegoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 11.3;

d) As 2.ª, 5.ª, 7.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias da
6.ª categoria, na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no n.º 11.3.

11.3 � 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 pre-
juízo do disposto na alínea a) do n.º 11.2, o concorrente pode re-
correr a subempreiteiros, ficando a eles vinculados, por contrato,
para a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve
anexar à proposta as declarações de compromisso dos subempreitei-
ros possuidores das autorizações respectivas.
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11.4 � Provar a sua capacidade financeira, económica e técnica,
a qual será avaliada com base nos requisitos constantes da Portaria
n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, e Portaria n.º 1547/2002, de
24 de Dezembro.

Capacidade técnica � analisada em função:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra de idên-
tica natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 50 % do valor estimado do contrato;

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

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

12 � As propostas são válidas por um período de 66 dias úteis
contados a partir da data do acto público do concurso.

13 � a) O critério de apreciação das propostas será o da propos-
ta economicamente mais vantajosa, nos termos do n.º 1 do arti-
go 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, utilizando os se-
guintes factores ponderados:

1.º Preço;
2.º Prazo de execução.

O peso dos dois critérios é o seguinte:

1.º critério .................................................................... 80 %
2.º critério .................................................................... 20 %

Total ..................................... 100 %

b) A proposta mais vantajosa corresponde à que obtiver a melhor
pontuação final (PF), arredondada até às centésimas, resultante da
seguinte fórmula:

PF = 0.7 PRE + 0.3 PRZ
onde:

PF = pontuação final atribuída a cada concorrente;
PRE = pontuação relativa ao preço proposto, obtida através da

fórmula seguinte:

PRE = 20 × PREm/PREp

sendo:

PREm = o menor preço proposto;
PREp = o preço proposto em apreciação;

PRZ = pontuação relativa ao prazo de execução proposto, ob-
tida através da fórmula seguinte:

PRZ = 20 × PRZm/PRZp

sendo:

PRZm = o menor prazo das propostas apresentadas;
PRZp = o prazo constante em apreciação.

A escala de pontuação de cada critério é de 0 a 20.
14 � Proposta com variante ao projecto � não é admitida a

apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto ou a par-
te dele.

15 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial da União
Europeia � dia 25 de Julho de 2003.

16 � Direito de não adjudicação � a Câmara Municipal de Por-
talegre reserva-se o direito de não adjudicação caso não seja garan-
tido financiamento para a execução da presente obra.

25 de Julho de 2003. � Pelo Presidente da Câmara, o Vice-Pre-
sidente, António Biscainho. 1000231802

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Anúncio

Concurso público � Empreitada «Construção da nova
extensão de saúde da freguesia da Vinha da Rainha»

1 � O presente concurso público é promovido pela Câmara
Municipal de Soure, Departamento de Obras e Urbanismo, Divisão
de Obras Públicas e Municipais, com sede na Praça do Município,
3130-218 Soure (telefone: 239506550; fax: 239502951).

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 � Vinha da Rainha, Soure.
b) Designação da empreitada � «Construção da nova extensão

de saúde da freguesia da Vinha da Rainha.
Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � os trabalhos

a desenvolver consistem basicamente em obras de construção civil,
arranjos exteriores, instalações e equipamentos AVAC, rede eléctri-
ca e telecomunicações e segurança contra incêndios.

Os trabalhos referidos inserem-se na secção F, divisão 45 (Tra-
balhos de construção), grupos 45.1, 45.2, 45.3 e 45.4, da Classi-
ficação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro
de 1993.

c) O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 215 650 eu-
ros.

4 � Prazo de execução da obra � será de 365 dias, incluindo
sábados, domingos e feriados, se outro mais curto não for indica-
do na proposta condicionada apresentada no acto do concurso, e
a data do início dos trabalhos contar-se-á a partir do auto de con-
signação.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Secção de Obras Públicas e Municipais, na
morada referida no n.º 1, todos os dias úteis (de segunda-feira a sex-
ta-feira), durante o período normal de expediente (das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas).

b) Nos mesmos serviços podem ser obtidas cópias autentica-
das, desde que solicitadas até ao 20.º dia anterior à data da entre-
ga das propostas e mediante o pagamento prévio de 250 euros
(acrescido de IVA), e serão fornecidas no prazo máximo de cinco
dias úteis.

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

b) As propostas poderão ser enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues, contra recibo, na Secção de
Obras Públicas e Municipais, na morada indicada no n.º 1. Se o en-
vio das propostas for feito pelo correio, o concorrente será o único
responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não poden-
do apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos do-
cumentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.

c) Os documentos de habilitação dos concorrentes e a proposta
deverão ser redigidos em língua portuguesa.

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

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que se
seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas 15 ho-
ras, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

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

9 � A empreitada é por série de preços, sendo a modalidade
de pagamento a estipulada no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, e o financiamento é garantido pelas verbas
provenientes dos orçamentos da Administração Regional de Saú-
de do Centro/Sub-Região de Saúde do Centro e do orçamento
municipal.

10 � Podem apresentar-se a concurso empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se constituírem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo esta entida-
de de estar constituída quando da celebração do contrato.

11 � a) Para ser admitido a concurso é necessário possuir certi-
ficado de classificação de empreiteiro de obras públicas e as autori-
zações seguintes, de acordo com a proposta apresentada:

i) 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª cate-
goria, sendo pelo menos uma delas da classe corresponden-
te ao valor da proposta;

ii) 1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria,
da classe correspondente ao valor do trabalho especializa-
do que lhe respeite;

iii) 2.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias da 6.ª categoria, da
classe correspondente ao valor do trabalho especializado que
lhe respeite;

iv) 1.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria, da classe correspon-
dente ao valor do trabalho especializado que lhe respeite.

b) E provar possuir certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados.
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c) Qualificação dos concorrentes � só serão admitidos e apre-
ciadas as propostas dos concorrentes que preencham na totalida-
de os seguintes requisitos de ordem financeira, económica e téc-
nica:

c.1) Em relação à capacidade financeira e económica � os cri-
térios de avaliação da capacidade financeira e económica
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso
são os constantes do quadro de referência constante da
Portaria n.º 1457/2002, de 24 de Dezembro, publicada ao
abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Mar-
ço, não podendo ser excluído nenhum concorrente que
apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do
quartil inferior previstos na referida portaria em qualquer
das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples
dos três anos nela referenciados (1999, 2000 e 2001),
a partir do balanço e da demonstração de resultados
das respectivas declarações anuais de IRS ou IRC en-
tregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resulta-
dos da última declaração anual de IRS ou IRC entre-
gue para efeitos fiscais;

c.2) Para efeitos do disposto na alínea a) do número anteri-
or, deverá o concorrente apresentar, nos termos do n.º 1
do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 55/99, de 2 de Março,
cópia autenticada das declarações periódicas de rendimen-
tos para efeitos de IRS ou IRC, relativas aos anos de
1999, 2000 e 2001, na qual se contenha o carimbo de
«Recibo»;

c.3) No caso de se apresentarem a concurso agrupamentos de
empresas ou consórcios, a análise da capacidade finan-
ceira e económica será efectuada individualmente, a cada
uma das empresas, não sendo admitidos a concurso quer
o agrupamento quer o consórcio cujas empresas que os
constituem não cumpram com os critérios estabelecidos
na alínea c.1);

c.4) Em relação à capacidade técnica:

a) Comprovação da execução de pelo menos uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
valor não inferior a 50 %;

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

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

12 � Decorrido o prazo de 66 dias 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 manterem as respectivas propostas.

Se os concorrentes nada requererem em contrário dentro dos 8 dias
seguintes ao termo do prazo previsto no número anterior, conside-
rar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44 dias.

13 � Apreciação das propostas � o critério de apreciação é o
da proposta economicamente mais vantajosa, com a ponderação
dos seguintes factores, dispostos por ordem decrescente de im-
portância:

a) Preço � 50 %;
b) Qualidade da proposta, nomeadamente no que respeita à

coerência e razoabilidade de preços, rigor na elaboração do
plano de trabalhos (método aplicado para a sua elaboração,
compatibilização com o cronograma financeiro, os recur-
sos humanos e equipamentos disponibilizados para cada
tarefa, a interdependência de tarefas e os condicionantes à
sua execução) � 30 %;

c) Prazo de execução � 20 %.

A análise destes factores será efectuada com base nos subcritérios
previstos no programa de concurso.

14 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República em 28 de Julho de 2003.

25 de Julho de 2003. � O Vereador da Câmara, em exercício,
Santos Mota. 3000111234

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DO MINHO E LIMA, S. A.

Anúncio

Concurso público � Sistemas de saneamento nos con-
celhos da bacia do rio Minho � 2.º grupo de obras;
parte 2: estações de tratamento de águas residuais de
Campos e Remoães.

1 � Nome e endereço da entidade que adjudica a empreitada �
Águas do Minho e Lima, S. A., edifício do Instituto dos Socorros a
Náufragos, Zona Portuária, 4900-372 Viana do Castelo, Portugal (te-
lefone: +351 258810400; fax: +351 258810401; e-mail:
adml@aguasdominhoelima.com).

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 � concelhos de Melgaço e de Vila Nova
da Cerveira.

b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e
sua descrição, com referência ao Vocabulário Comum para os Con-
tratos Públicos (CPV), características gerais da obra e preço base do
concurso, quando declarado, com exclusão do IVA:

Designação da empreitada � «Sistemas de saneamento nos con-
celhos da bacia do rio Minho � 2.º grupo de obras; parte 2:
estações de tratamento de águas residuais de Campos e de
Remoães»;

Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos incluem a
elaboração dos projectos de execução e a execução das obras
de construção civil (movimentos de terras, órgãos de betão
armado, circuitos hidráulicos) e de fornecimento e monta-
gem de equipamentos (metalomecânicos, electromecânicos,
eléctricos, automação, instrumentação e telegestão) das es-
tações de tratamento de águas residuais (ETAR) incluídas no
objecto da presente empreitada.

As obras constituintes da presente empreitada possuem as
seguintes características:

A ETAR de Campos é dimensionada para dar resposta a
um equivalente populacional de 7741 hab. eq.;

A ETAR de Remoães é dimensionada para dar resposta a
um equivalente populacional de 3477 hab. eq.;

Descrição dos trabalhos � a solução base de tratamento das duas
ETAR baseia-se na seguinte sequência de operações unitári-
as: elevação inicial das águas residuais, sistema compacto de
pré-tratamento mecânico (gradagem e desarenamento), tra-
tamento biológico através de lamas activadas em arejamento
prolongado, decantação secundária e afinação final do eflu-
ente, composta pela respectiva filtração e desinfecção por
radiação UV (esta última apenas para a ETAR de Campos).
À fase sólida corresponde a seguinte sequência de tratamen-
to: espessamento gravítico das lamas biológicas em excesso
e desidratação final, assegurada por uma unidade móvel equi-
pada com uma centrífuga (não incluída no âmbito da presen-
te empreitada);

Os trabalhos mais significativos da empreitada correspondem
aos códigos 29130000-9, 295660000-4, 29566600-0,
29566900-3, 29861200-4, 29861400-6, 31127000-2,
31211000-8, 31515000-9, 33252000-1, 45252127-4,
45252130-8, 45262310-7, 45315100-9, 45350000-5 e
45351000-2 do Vocabulário Comum para os Contratos Pú-
blicos (CPV), publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º S 169, de 3 de Setembro de 1996;

Preço base do concurso � 2 400 000 euros, com exclusão do
IVA.

c) Divisão da obra em lotes � a empreitada é única.
d) Elaboração de projectos � o objecto da empreitada inclui a

elaboração dos projectos de execução das obras, bem como o
desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde para a fase
de execução da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de
Julho.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução da em-
preitada é de 420 dias contínuos, incluindo sábados, domingos e fe-
riados, contados a partir da data da consignação até à data de «pron-
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ta para arranque», tal como definido nas cláusulas especiais do ca-
derno de encargos.

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 segun-
da-feira a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a data de publicação do
presente anúncio no Diário da República até à data limite de entre-
ga das propostas.

Podem ser pedidas cópias, por escrito, na referida morada, até ao
dia 19 de Setembro de 2003.

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

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

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas �
até às 18 horas do dia 13 de Outubro de 2003.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as pro-
postas � as propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo
e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo, para
as instalações da Águas do Minho e Lima, S. A., sitas na Rua do
Hospital Velho, 16, 4900-540 Viana do Castelo.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � as propostas e os documentos que as
acompanham serão redigidos em português. Será tido em considera-
ção o disposto 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 concorren-
tes, no número máximo de duas por concorrente.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � dia 14 de
Outubro de 2003, a partir das 10 horas, nas instalações da Águas do
Minho e Lima, S. A., sita na Rua do Hospital Velho, 16, 4900-
-540 Viana do Castelo.

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 re-
gime de preço global.

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 úni-
ca entidade, agrupamento complementar de empresas, agrupamen-
to europeu de interesse económico ou consórcio externo, em qual-
quer dos casos em regime de responsabilidade solidária passiva dos
consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e com o consór-
cio, agrupamento ou sociedade, tendo em vista a celebração do con-
trato.

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

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

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

i) Da 9.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe cor-
respondente ao valor global da proposta;

ii) Das 1.ª, 4.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, da
classe correspondente ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhe respeitem, consoante a parte que a
esses trabalhos cabe na proposta;

iii) Da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos especializados que
lhe respeitem, consoante a parte que a esses traba-
lhos cabe na proposta;

iv) Das 1.ª e 2.ª subcategorias da 5.ª categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos especializados
que lhe respeitem, consoante a parte que a esses tra-
balhos 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 Mar-
ço, 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 traba-
lhos correspondentes.

11.2 � Quanto aos não titulares de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, os que apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das en-
tidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa
de concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade téc-
nica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída 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 emprei-
teiros aprovados, os que apresentem os documentos relativos à com-
provação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e téc-
nica 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 classi-
ficação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI,
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, nos termos do n.º 11.2, e os concorren-
tes que se encontrem na situação prevista no artigo 70.º, n.º 2,
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverão ainda compro-
var a sua capacidade económica e financeira com base no quadro
de referência da portaria em vigor à data da entrega das propos-
tas, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
de 2 de Março, sendo excluídos os concorrentes que não apresen-
tem, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil infe-
rior previstos na referida portaria em qualquer das seguintes si-
tuações:

i) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três
anos nela referenciados, a partir do balanço e da demons-
tração 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 efei-
tos fiscais.

Serão considerados não aptos, em termos de capacidade económi-
ca e financeira, os concorrentes que não satisfaçam as condições
apresentadas, devendo as empresas que se encontrem numa das si-
tuações mencionadas neste número, quando em agrupamento, satis-
fazer individualmente as condições referidas.

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

a) Comprovação, efectuada nos termos do programa de con-
curso, da execução, nos últimos 10 anos, das componen-
tes de:

a.1) Construção civil de pelo menos três estações de
tratamento de águas residuais (ETAR) ou estações
de tratamento de água (ETA) com as seguintes ca-
racterísticas: no caso das ETAR, destinadas ao tra-
tamento de águas residuais urbanas pelo processo
de lamas activadas e para populações equivalentes
iguais ou superiores a 5000 habitantes (a popula-
ção equivalente é calculada com base numa
capitação de CBO5 de 60 g/hab. dia); no caso das
ETA, destinadas ao abastecimento de água para
consumo humano, com uma capacidade mínima de
200 m3/h;

a.2) Fornecimento e montagem de equipamentos mecâ-
nicos e electromecânicos de pelo menos três ETAR
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com as seguintes características: destinadas ao trata-
mento de águas residuais urbanas pelo processo de la-
mas activadas e para populações equivalentes iguais
ou superiores a 5000 habitantes (a população equi-
valente é calculada com base numa capitação de
CBO5 de 60 g/hab. dia);

a.3) Fornecimento e montagem de instalações eléctricas,
automação e instrumentação de pelo menos três
ETAR com as seguintes características: destinadas ao
tratamento de águas residuais urbanas pelo processo
de lamas activadas e para populações equivalentes
iguais ou superiores a 5000 habitantes (a população
equivalente é calculada com base numa capitação de
CBO5 de 60 g/hab. dia);

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 qualifi-
cação profissional exigida na alínea b) do n.º 19.3 do pro-
grama de concurso.

12 � Prazo de validade da proposta � as propostas terão a va-
lidade de 88 dias úteis contados a partir da data do acto público do
concurso. Este prazo considerar-se-á prorrogado, por consentimen-
to tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por
mais 44 dias úteis.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério de adju-
dicação da empreitada é o da proposta economicamente mais van-
tajosa, com base nos seguintes factores de apreciação e respectivas
ponderações:

1) Valia técnica da proposta � 50 %;
2) Preço global da empreitada � 40 %;
3) Demonstração do cumprimento do prazo � 10 %.

14 � Variantes � são admitidas variantes ao projecto, nos ter-
mos 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 res-
peitante a esta empreitada.

17 � Data de envio do anúncio para publicação do Diário da
República � 29 de Julho de 2003.

Data de envio do anúncio para publicação do Jornal Oficial da
União Europeia � 29 de Julho de 2003.

18 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 29 de Julho de 2003.

Data de recepção do anúncio pelo Serviço de Publicações Oficiais
da União Europeia � a ser indicado por esses serviços.

28 de Julho de 2003. � O Administrador-Delegado, Carlos Jorge
Sarmento Rodrigues Póvoa. 3000111577

JARDIM DE INFÂNCIA DE SANT�ANA

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Jardim de Infância de Sant�Ana, Rua
de Bernardino Felgueiras, 3050-354 Mealhada (telefone: 231202394;
fax: 231205406).

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

3 � a) Local de execução � Mealhada, concelho da Mealhada.
b) Designação da empreitada � «Ampliação e remodelação do

Jardim de Infância de Sant�Ana � 1.ª fase».
Natureza, extensão e descrição dos trabalhos � trabalhos de cons-

trução civil, incluindo isolamento térmico e impermeabilização, re-
des de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, gás, elec-
tricidade, telefones e climatização.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que
se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993 � 45.11.12; 45.21.15; 45.22.11; 45.22.12;
45.22.13; 45.22.20; 45.25.10; 45.25.21; 45.25.31; 45.25.50;
45.31.13; 45.31.21; 45.31.22; 45.31.30; 45.32.11; 45.33.11;

45.33.20; 45.33.30; 45.41.10; 45.42.11; 45.42.12; 45.42.13;
45.43.11; 45.43.12; 45.43.21; 45.43.22; 45.44.10; 45.44.21;
45.44.22.

O preço base para efeitos do concurso é de 352 731,47 euros,
com exclusão do IVA.

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

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

4 � O prazo de execução da obra é de 540 dias (incluindo sába-
dos, domingos e feriados).

5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e
documentos complementares podem ser examinados na sede do Jar-
dim de Infância de Sant�Ana, durante as horas normais de expedien-
te, desde o dia seguinte à publicação deste anúncio até ao dia fixado
para entrega das propostas.

Desde que solicitadas até às 17 horas do 10.º dia do prazo para
apresentação das propostas, os interessados poderão obter cópias
autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e desenhadas do
processo do concurso.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido escrito,
mediante o pagamento da importância de 100 euros.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas
do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) contado a partir
do dia seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na sede do Jar-
dim de Infância de Sant�Ana.

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

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

b) O acto público do concurso terá lugar na sede do Jardim de
Infância de Sant�Ana, pelas 14 horas e 30 minutos do 1.º dia útil
seguinte à data limite para entrega das propostas.

8 � Antes da celebração do contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 10 % do valor da adjudicação,
que será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-cau-
ção, nos termos previstos no caderno de encargos.

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

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

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

11 � Podem ser admitidos a concurso:

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

A classificação como empreiteiro geral de edifícios na
1.ª categoria, em classe correspondente ao valor to-
tal da proposta;

As 1.ª, 5.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 1.ª catego-
ria e as 1.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria, na classe correspondente à parte dos trabalhos
a que respeitem, caso o concorrente não recorra a su-
bempreiteiros. Neste caso, ficará a eles vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos correspon-
dentes, devendo ser anexadas à proposta as declara-
ções de compromisso dos subempreiteiros possuidores
das autorizações respectivas, acompanhadas dos cor-
respondentes certificados de classificação de emprei-
teiro de obras públicas;

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apresen-
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tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I ao programa de concurso, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacida-
de financeira e económica e à capacidade técnica que per-
mitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;

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

d) Qualificação dos concorrentes:

d.1) A avaliação da capacidade financeira e económica
dos concorrentes para a execução da obra posta a
concurso será feita com base no quadro de refe-
rência constante da portaria em vigor, publicada
ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum
concorrente que apresente, cumulativamente e no
mínimo, os valores do quartil inferior previstos na
referida portaria em qualquer das seguintes situa-
ções:

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

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de re-
sultados da última declaração anual de IRS ou
IRC entregue para efeitos fiscais;

d.2) A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso será feita
de acordo com os critérios seguidamente discrimina-

dos, sendo excluídos os concorrentes que não verifi-
quem cumulativamente os três critérios:

Comprovação da execução de pelo menos uma
obra de idêntica natureza da obra posta a con-
curso, de valor não inferior a 60 % do valor
estimado do contrato;

Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer outra forma, às suas exigências téc-
nicas;

Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afec-
tar à obra.

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

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

Factores Subfactores

Preço .......................................................... 70 % �
Valia técnica da proposta .......................... 30 %
Nota justificativa do preço proposto ....... 10 %
Lista dos preços unitários ......................... 30 %
Programa de trabalhos ............................... 40 %
Plano de pagamentos ................................ 10 %
Memória descritiva e justificativa ............ 10 %

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

29 de Julho de 2003. � Pela Direcção: João Fernando Oliveira
Pires. � Graça Maria Simões Henriques. 3000111448
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ABRANTES

Anúncio

Processo n.º 868/03.9TBABT.
Falência (requerida).
Requerente � Ding Dong Baby und Kindermoden Ehrenfried Mau.
Requerido � Vital da Graça Santos Bica.

António Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca
de Abrantes:

Faz saber que são citados os credores do requerido Vital da Graça
Santos Bica, casado, contribuinte fiscal n.º 141628979, com domi-
cílio na Rua de Nossa Senhora da Conceição, 4, Abrantes, 2200-392
Abrantes, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
go 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 2 de Julho de 2003.

4 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, António Silva. � A Ofi-
cial de Justiça, Fernanda Diogo Delgado. 3000111538

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE PAREDES

Anúncio

Processo n.º 3292/03.0TBPRD.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � CTIMM � Centro Tecnológico das Indústrias de

Madeira e Mobiliário.

São citados os credores de CTIMM � Centro Tecnológico das
Indústrias de Madeira e Mobiliário, contribuinte n.º 502013931, com
sede no lugar de Santa Marta, 4580-493 Lordelo, para, no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF.

A petição deu entrada na Secretaria em 27 de Junho de 2003.

1 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, Francisco Costeira da
Rocha. � A Oficial de Justiça, Maria Albertina Moreira Dias.

3000111747

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 742/03.9TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Shell Portuguesa, L.da

Requerida � ATLASTIR � Transportes Internacionais, L.da

O juiz de turno no Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida ATLASTIR �
Transportes Internacionais, L.da, com sede na Rua do Professor
Agostinho Silva, lote 193, 2.ª cave, esc. 1, Tapada das Mercês, 2725-
-528 Mem Martins, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 21 de Julho de 2003.

29 de Julho de 2003. � O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.) �
A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000111707

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

Anúncio

Processo n.º 2/03.5TYVNG.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � GIANFRANCO � Comércio e Indústria de Têxteis,

S. A.
Credor � Banco Português de Negócios e outro(s).

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são notificados os credores da requerente GIAN-
FRANCO � Comércio e Indústria de Têxteis, S. A., pessoa colecti-
va n.º 501361243, com sede na Rua do Outeiro, lote 6, Gemunde,
4470 Maia, de que, por decisão de 26 de Maio de 2003, proferida
nos presentes autos, foi designado o dia 5 de Setembro de 2003, pelas
9 horas e 30 minutos, para a realização da assembleia de credores
no edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto no artigo 28.º
do CPEREF.

Foi nomeada gestora judicial a Dr.ª Helena Maria Santos Olivei-
ra, com escritório na Rua de Sonya e Robert Delaunay, 152, 2.º,
esquerdo, 4480-838 Vila do Conde.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recu-
peração de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [arti-
go 28.º, alínea c), do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia de que devem reclamar os seus cré-
ditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento, e, bem
assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto
no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias contados da
publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
30 de Dezembro de 2002 e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste Juízo, dentro das horas nor-
mais de expediente.

27 de Maio de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � O Oficial de Justiça, Eugénio Assunção. 3000111525

Anúncio

Processo n.º 441/03.1TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Internacional de Crédito, S. A.
Requerido � José Manuel Campos Pinto Coelho.

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores do requerido José Manuel
Campos Pinto Coelho, com domicílio na Rua de Miguel Bombarda,
817, 2.º, esquerdo, 4445 Ermesinde, para, no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 11 de Julho de 2003.

15 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000111388

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

Anúncio

Processo n.º 288/03.5TYVNG.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Júlio Sousa � Máquinas Têxteis, L.da, identificação

fiscal n.º 500649553, com sede na Rua de Santa Luzia, 161, no
Porto.
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São citados os credores da requerente acima indicada para, no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 5 de Maio de 2003.

11 de Junho de 2003. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Celina Ferreira.

3000111650

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso externo de ingresso
para uma vaga de cantoneiro

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 7.º, alínea a), 9.º,
alínea a), 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara
Municipal da Guarda datado de 10 de Julho de 2003, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
respectivo aviso no Diário da República, concurso externo de in-
gresso na carreira de cantoneiro do grupo de pessoal operário semi-
qualificado, para provimento de um lugar na categoria de cantoneiro,
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, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 112/90, de
4 de Abril, 442/91, de 15 de Novembro, 6/96, de 31 de Janeiro, e
29/2001, de 3 de Fevereiro.

2 � Em cumprimento do estipulado no n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, é garantida a reserva de
um lugar para candidatos com deficiência. Os candidatos deficientes
devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de
honra, o grau de incapacidade e o tipo de deficiência e podem ainda
mencionar outros elementos que considerem relevantes para apre-
ciação do seu mérito.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido, apenas para pro-
vimento do lugar posto a concurso, pelo prazo de um ano a contar
da data da publicação da lista de classificação final, caducando com
o seu preenchimento.

4 � Concurso externo de ingresso para uma vaga de cantoneiro.
4.1 � O local de trabalho será as oficinas da Câmara Municipal

da Guarda ou em qualquer outro lugar que venha a ser definido na
área do município da Guarda, de acordo com as necessidades do ser-
viço e com o seguinte conteúdo funcional, publicado no Despacho
n.º 1/90, de 27 de Janeiro, da SEALOT: executa continuamente os
trabalhos de conservação dos pavimentos; assegura o ponto de es-
coamento das águas, tendo sempre para esse fim de limpar valetas,
desobstruir aquedutos e compor bermas; remove do pavimento a lama
e as imundícies; conserva as obras de arte limpas de terra, de vege-
tação ou de quaisquer outros corpos estranhos, cuida da conservação
de limpeza dos marcos, balizas ou quaisquer outros sinais colocados
na via; leva para o local todas as ferramentas necessárias ao servi-
ço, consoante o tipo de pavimento em que trabalha, não devendo
deixá-las abandonadas; nos pavimentos de macadame utiliza: anci-
nho para brita, carrinho de mão metálico, cérceas para valetas, en-
xada rasa grande, enxada rasa pequena, uma foicinha, forquilha,
gadanha para corte de ervas, maço de madeira, pá de valador, pás de
bico, pedra de afiar ferramenta, picaretas de pá de bico, um par de
óculos para britador, tesoura de podar, serrote de mão; nos pavi-
mentos de betuminoso usa: uma ou mais caldeiras, escovas de palheta
de aço, maço de ferro para betuminoso, marreta de escacilhar, rega-
dor para emulsão, pá rectangular, picadeira de dois bicos, par de óculos
de vidro para espalhador de betume, colher para alcatrão e fole para
limpeza de pavimentos.

O vencimento mensal ilíquido é de acordo com o escalão 1, índi-
ce 134, actualmente com o valor de 415,84 euros, da respectiva
categoria.

5 � As condições de trabalho e demais regalias sociais e remune-
ratórias serão as genericamente vigentes e aplicáveis aos funcioná-
rios e agentes da administração local.

6 � Ao presente concurso podem concorrer os indivíduos que
reúnam os seguintes requisitos gerais, mencionados no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção nacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensável

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.1 � São requisitos especiais de admissão, para além dos indica-
dos no número anterior, de entre indivíduos possuidores da escolari-
dade obrigatória, sendo, nos termos dos artigos 12.º, n.º 1, e 13.º,
n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 538/79, de 31 de Dezembro, a 4.ª
classe para os nascidos até 1 de Janeiro de 1967 e o 6.º ano de es-
colaridade para os nascidos após esta data, inclusive, e aos nascidos
a partir de 1 de Janeiro de 1981, inclusive, é exigido o 9.º ano de
escolaridade, nos termos dos artigos 6.º e 63.º da Lei n.º 46/86, de
14 de Outubro (Lei das Bases do Sistema de Ensino), ou de experi-
ência profissional adequada ao exercício da respectiva profissão,
comprovada, com o mínimo de um ano.

7 � Para efeitos de candidatura, os interessados apresentarão até
ao final do prazo de abertura do concurso requerimento escrito (re-
querimento modelo tipo a fornecer pelos serviços), dirigido à presi-
dente da Câmara Municipal da Guarda, a entregar pessoalmente na
respectiva Secção de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, ou
a remeter pelo correio, por carta registada com aviso de recepção,
endereçado à Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município,
6300-854 Guarda.

7.1 � Consideram-se entregues dentro do prazo legal os requeri-
mentos expedidos dentro do prazo fixado para a apresentação de
candidaturas, atendendo-se, nesse caso, à data do registo do correio.

7.2 � Os requerimentos deverão ainda ser acompanhados dos
seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae, devidamente assinado e datado, do qual
devem constar, designadamente, as funções que exerce e as
que exerceu anteriormente, com indicação dos respectivos
períodos, assim como a formação complementar (cursos,
acções de formação, etc.);

b) Certificado autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias.

7.3 � Os requerimentos de admissão devem também ser acompa-
nhados de fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-
buinte.

7.4 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f)
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que
o candidato declare, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, no requerimento de admissão, a situação precisa em que se
encontra relativamente a cada uma delas.

7.5 � O requerimento deverá ainda ser acompanhado de docu-
mentação comprovativa da experiência profissional adequada, com
o mínimo de um ano.

7.6 � A não apresentação do documento a que se referem as alí-
neas a) e b) do n.º 6.2 do presente aviso determina a exclusão do
concurso.

7.7 � Determina igualmente a exclusão do concurso a não apre-
sentação da documentação referida no n.º 6.5 do presente aviso.

8 � A selecção e avaliação dos candidatos serão efectuadas atra-
vés da aplicação dos seguintes métodos, previstos no artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que serão cotados numa
escala de 0 a 20 valores:

8.1 � Prova de conhecimentos práticos (PCP) � terá a duração
máxima de uma hora, tem carácter eliminatório, considerando-se
excluídos os candidatos que tiverem classificação inferior a 9,5 va-
lores e constará do seguinte: execução dos trabalhos necessários à
preparação de uma estrada com vista à sua pavimentação com as-
falto e manutenção das respectivas valetas.

8.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS) � com a dura-
ção máxima de quinze minutos, que se destina a avaliar, numa rela-
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ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos ao desempenho dos lugares, será
classificada de 0 a 20 valores, e incidirá sobre os seguintes factores
de apreciação:

Interesse e motivação para o desempenho do cargo;
Sentido de responsabilidade;
Capacidade de relacionamento interno e externo;
Demonstração de experiência profissional adequada ao exercí-

cio do cargo a prover.

A entrevista será pontuada numa escala em que os candidatos serão
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 � < de 8 valores.

8.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção constam de actas de reunião do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solici-
tadas.

9 � Na classificação final (CF) adoptar-se-á a escala de 0 a 20 va-
lores, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classi-
ficação inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arre-
dondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores, e será obtida
pela aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PCP + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PCP = prova de conhecimentos práticos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � A lista dos candidatos admitidos, bem como a lista de clas-
sificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no
placard do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na Praça
do Município, desta cidade.

11 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Álvaro José da Trindade Pereira Guerreiro,
vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda.

Vogais efectivos:

1.º vogal  � José Manuel Morgado Guerra, director de
Departamento Administrativo e Financeiro, em regime
de substituição, da Câmara Municipal da Guarda.

2.º vogal  � Conceição de Jesus Pissarra Baía Lopes, téc-
nica superior de 1.ª classe da Câmara Municipal da Guarda.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente � Carlos Manuel Granjo, chefe de Di-
visão do Património, em regime de substituição, da Câ-
mara Municipal da Guarda.

2.º vogal suplente � Dr.ª Ana Margarida Pereira de Oli-
veira Garcia, chefe de Divisão dos Recursos Humanos
da Câmara Municipal da Guarda.

12 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de enviar toda e
qualquer forma de discriminação.

11 de Julho de 2003. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000111427

Aviso

Concurso externo de ingresso para o provimento
de dois lugares de auxiliares de serviços gerais

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

1 � Nos termos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despa-
cho da presidente da Câmara Municipal da Guarda de 10 de Julho

de 2003, proferido ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 26 de Setembro, em conjugação com o ar-
tigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente
publicação no Diário da República, concurso externo de ingres-
so para dois lugares de auxiliares de serviços gerais do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento das vagas atrás referidas, caducando com o seu preenchimento.

3 � Conteúdo funcional � o previsto no Despacho n.º 4/88, da
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989 (assegura a limpeza e conservação das instala-
ções; colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de montagem,
desmontagem e conservação e conservação de equipamentos; auxi-
lia a execução de cargas e descargas; executa outras tarefas, não
especificadas, de carácter manual.)

4 � Local de trabalho � o local de trabalho será no Jardim-de-
-Infância de São Miguel da Guarda.

5 � Legislação aplicável � ao presente concurso rege-se pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, na redacção fornecida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, aplicável
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/
99, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

6 � Em cumprimento do estipulado no 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 preva-
lece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos deficientes
devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de
honra, o grau de incapacidade e o tipo de deficiência e podem ainda
mencionar outros elementos que considerem relevantes para apre-
ciação do seu mérito.

7 � Remuneração e condições de trabalho � o cargo será re-
munerado pelo índice 125 da escala indiciária para as carreiras do
regime geral da função pública, constante do mapa I anexo ao De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, actualmente no va-
lor de 387,91 euros. As condições de trabalho e regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

8 � Requisitos de admissão:

Gerais � os constantes do 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 excep-
tuados por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas

para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cí-

vico, 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 indispen-
sável ao exercício da função e ter cumprido as leis
de vacinação obrigatória;

Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória, de
acordo com a idade do candidato (4.ª classe para os nascidos
até 31 de Dezembro de 1966, o 6.º ano de escolaridade para
os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967, e para os nas-
cidos a partir de 1981, o 9.º ano de escolaridade).

8.1 � Os candidatos devem reunir os requisitos exigidos até ao
termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, sob pena
de exclusão.

8.2 � Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de de-
ficiência, assim como indicar no requerimento de admissão as res-
pectivas capacidades de comunicação/expressão. É dispensada a
apresentação imediata de documento comprovativo dessa mesma de-
ficiência.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas serão for-
malizadas em requerimento, dirigido à presidente de Câmara Mu-
nicipal da Guarda, Praça do Município, 6301-854 Guarda, entre-
gue pessoalmente, ou enviado pelo correio, em carta registada,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado,
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podendo ser utilizado papel normalizado, em formato A4, dele
devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço que o emitiu e respectiva validade,
número fiscal de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, referenciando

a data e publicação do presente aviso;
d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-

síveis de influenciar o seu mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, as quais só serão consideradas se devi-
damente comprovadas;

e) Declaração no requerimento, sob compromisso de honra,
em alíneas separadas, da situação precisa em que se encon-
tram relativamente aos requisitos enunciados na alíneas a),
b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, transcritos no n.º 6 deste aviso, no caso de
não apresentarem os documentos comprovativos.

Relativamente à alínea c), os candidatos deverão apresentar, sob
a pena de exclusão, documento de habilitação literária, devidamente
comprovado por fotocópia simples e legível de documento autênti-
co ou autenticado.

9.1.1 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão a
concurso deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da se-
guinte documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Cópia do bilhete de identidade e número fiscal de contri-

buinte;
c) Documentos comprovativos da formação ou experiência

profissional adequadas ao exercício da profissão a que se
candidatam. A não junção destes documentos, originais ou
fotocópias, implicará que as mesmas não sejam tidas em
consideração para efeitos da avaliação curricular;

c) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito
ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
serão considerados se devidamente comprovados;

e) Curriculum vitae datado e assinado.

9.1.2 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do aviso de abertura determina a
exclusão do concurso, não sendo também permitida a junção de
documentos que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo
previsto para apresentação de candidaturas, de acordo com o n.º 4
do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.1.3 � Nos termos do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, a apresentação ou entrega de documentos falsos
implicam a exclusão dos candidatos e a participação à entidade
competente, para procedimento disciplinar e penal, conforme os
casos.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
para admissão dos lugares postos a concurso são:

1.ª fase � avaliação curricular;
2.ª fase � prova escrita de conhecimentos (com carácter eli-

minatório);
3.ª fase � entrevista profissional de selecção.

10.1 � Avaliação curricular (AC) � visa avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional, em que serão
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da função,
os seguintes factores:

a) Habilitação literária (HL):

Habilitações legalmente exigíveis � 19 valores;
Habilitações superiores � 20 valores;

b) Experiência profissional (EP) � em que se ponderará a
experiência profissional em área relevante para o cargo,
com avaliação da sua natureza e duração, até um máximo
de 20 valores:

Experiência profissional até seis meses � 5 valores;
Experiência profissional até um ano � 10 valores;
Experiência profissional até dois anos � 15 valores;
Experiência profissional mais de dois anos � 20 valo-

res;

c) Formação profissional (FP) � em que serão ponderadas as
acções de formação profissional nos termos a seguir ex-
postos:

Sem qualquer acção de formação � 10 valores;
Com acções de formação � 10 valores, acrescidos de:

0,5 valores � por cada acção até um dia;
1 valor � por cada acção até dois dias;
5 valores � por cada acção até uma semana;
10 valores � por cada acção até um mês.

Só será contabilizada a formação com relevância directa para o
exercício do cargo posto a concurso.

A contabilização das acções de formação, a efectuar nos termos
atrás expostos, terá como limite máximo 20 valores.

A classificação dos candidatos será atribuída,, com base numa es-
cala de 0 a 20 valores, com base na seguinte fórmula:

AC =
 H1 + EP + FP

3

10.2 � A prova escrita de conhecimentos (PEC) é eliminatória,
reveste natureza teórica, destina-se a avaliar o nível de conhecimen-
tos profissionais dos concorrentes exigíveis para o cargo a que se
candidatam e terá a duração máxima de duas horas.

O programa da prova escrita de conhecimentos é composto pelas
seguintes matérias:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local (aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro);

Regime de Faltas, Férias e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Deontologia profissional (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 18/93, inserta no Diário da República, 1.ª série-B, de
17 de Março).

É permitida a consulta de legislação simples no decurso da prova
de conhecimentos.

10.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS) destina-se a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos, com duração máxima
de trinta minutos, sendo os seguintes os factores de apreciação:

Conhecimentos relacionados com o conteúdo funcional do lu-
gar a prover e seu enquadramento a nível da autarquia � 0 a
5 valores;

Qualidade da experiência profissional e sua relevância para o
provimento do cargo � 0 a 5 valores;

Motivação para o desempenho das funções � 0 a 5 valores;
Capacidade de análise e sentido crítico � 0 a 5 valores.

10.4 � A classificação final dos candidatos será expressa de 0 a
20 valores, a estabelecer nos termos dos artigos 36.º e 37.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e resultará da média aritmética
simples das classificações parcelares obtidas em cada um dos méto-
dos de selecção acima enunciados e será obtida de acordo com a
seguinte fórmula:

CF =
 AC + PEC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos (com carácter elimina-

tório);
EPS = entrevista profissional selecção.

Os candidatos admitidos serão sujeitos a uma prova teórica escri-
ta de conhecimentos gerais, com carácter eliminatório, que será clas-
sificada numa escala de 0 a 20 valores, sendo eliminados os candida-
tos que obtenham nesta fase classificação inferior a 9,5 valores.

11 � Os candidatos admitidos serão notificados, por carta regis-
tada com aviso de recepção, para a realização dos métodos de selec-
ção.

12 � As provas do concurso serão realizadas em data, hora e local
a indicar oportunamente, aquando da afixação da relação dos candi-
datos admitidos ao concurso.

13 � A relação dos candidatos admitidos a concurso e a lista de
classificação final dos concorrentes serão enviadas, por fotocópia,
através de ofício registado, sendo também afixadas, para consulta,
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no edifício dos Paços do Município, ou, se for caso disso, publicadas
no Diário da República.

14 � Da lista de classificação final cabe recurso, nos termos da
lei.

15 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam da acta de reunião do júri do concurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre solicitadas.

17 � Composição do júri do concurso � o júri do presente con-
curso terá a seguinte composição:

Presidente � Prof. Doutor Amândio Pereira Baía, vereador da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo � professor José Manuel Segura Fer-
nandes, professor primário requisitado nesta Câmara
municipal.

2.º vogal efectivo � Dr.ª Ana Margarida Pereira de Oli-
veira Garcia, chefe de Divisão dos Recursos Humanos
da Câmara Municipal da Guarda.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente � professora Maria Filomena Coelho
Rebelo, educadora de infância requisitada nesta Câmara
Municipal.

2.º vogal suplente � Conceição de Jesus Pissarra Baia
Lopes, técnica superior de 1.ª classe.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de enviar toda
e qualquer forma de discriminação.

11 de Julho de 2003. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000111436

Aviso

Nomeação

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal de 17 de Julho de 2003, foi no-
meado para o lugar de técnico superior de 1.ª classe � arquitecto o
candidato Vítor Manuel dos Santos Gama, aprovado no concurso
interno geral de acesso cujo aviso de abertura foi publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 106, de 8 de Maio de 2003.

A nomeação acima mencionada não está sujeita à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

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.

18 de Julho de 2003. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000111430

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de Lagoa de 17 de Junho de 2003, foi
nomeada, nos termos da alínea c) do artigo 73.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
para o cargo de secretária do Gabinete de Apoio Pessoal ao Presi-
dente da Câmara Filomena Maria Conduto da Luz Leite.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Julho de
2003.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000231785

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de operário qualificado � pintor

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 1 de
Julho 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 99, de 29 de Abril de 2003, o candidato
Dagoberto José Ramos Alves Custódio na categoria de pintor, fi-
cando posicionado no escalão 1, índice 139.

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
Dezembro.

(Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o arti-
go 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterada pela Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.)

10 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000231786

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador de Recursos Humanos, foram deferidas as licenças de longa
duração dos seguintes funcionários:

Acácio de Jesus de Almeida, cantoneiro de limpeza � a partir
de 19 de Agosto de 2002.

Maria de Fátima Vaz Dias, auxiliar técnica de educação �
a partir de 4 de Junho de 2003.

João Carlos Louro Maricato, técnico superior (jurista) de 1.ª clas-
se � a partir de 1 de Junho de 2003.

O Chefe de Divisão, Pedro Costa. 3000110114

Aviso

Pelo despacho n.º 230/P/2003, de 1 de Julho de 2003, do presi-
dente, foi nomeada, em comissão de serviço, para o cargo de chefe
da Divisão de Comunicação e Imagem, do Departamento de Apoio
à Presidência, a técnica superior (comunicação social) de 1.ª classe
Anabela Aguiar da Silva Carvalho.

O Chefe da Divisão, Pedro Costa. 3000111713

Aviso

Pelo despacho n.º 225/P/2003, de 18 de Junho de 2003, do pre-
sidente, foi nomeado, em comissão de serviço, para o cargo de di-
rector do Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica, da
Direcção Municipal de Ambiente Urbano, o arquitecto principal Jai-
me Emílio Fialho Freitas de Sousa.

O Chefe da Divisão, Pedro Costa. 3000111715

Aviso

Transferências

Por despacho de 22 de Julho de 2003 do director municipal de
Recursos Humanos (delegação de 2 de Junho de 2003, Bole-
tim Municipal, n.º 486, de 12 de Junho de 2003):

Paulo Manuel Bernardes Moreira, assistente administrativo especia-
lista, da Junta de Freguesia de São Mamede � autorizada a trans-
ferência, nos termos do artigo 25.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, para o quadro de pessoal deste mu-
nicípio.

Sónia Maria Carvoeiras Leite Peixoto, técnica de contabilidade e
administração de 1.ª classe, na Câmara Municipal do Funchal �
autorizada a transferência, nos termos do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para o quadro
de pessoal deste município.

Sónia Marina Abel Nunes, técnica profissional (bibliotecas e docu-
mentação) principal da Câmara Municipal de Oeiras � autoriza-
da a transferência, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei
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n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para o quadro de pes-
soal deste município.

O Chefe da Divisão, Pedro Costa. 3000111718

Aviso

Contratos administrativos de provimento

Por despacho de 17 de Julho de 2003 do director municipal de
Recursos Humanos (subdelegação de 2 de Junho de 2003,
Boletim Municipal, n.º 486, de 12 de Junho de 2003):

Teresa Isabel Garcia Godinho Vieira � celebrado, precedendo con-
curso, contrato administrativo de provimento como engenheira
geóloga, estagiária, do grupo de pessoal técnico superior.

Por despacho de 22 de Julho de 2003 do director municipal de
Recursos Humanos (subdelegação de 2 de Junho de 2003,
Boletim Municipal, n.º 486, de 12 de Junho de 2003):

Mónica de Matos Horta, Paulo Eduardo Barros Prisco e Ricardo Jorge
Cipriano Pita � celebrados, precedendo concurso, contratos ad-
ministrativos de provimento como fiscais municipais (abasteci-
mentos) de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico-profissional.

30 de Julho de 2003. � O Chefe de Divisão, Pedro Costa.
3000111720

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Aviso n.º 34/2003

Licenciamento de operação de loteamento

Discussão pública

O Dr. Fernando dos Santos Carvalho, presidente da Câmara Munici-
pal da Lousã:

Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2002, de 4 de Junho, se encontra aberto um período de
discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a apro-
vação de uma operação de loteamento, sita em Courelas, Cornaga,
freguesia e concelho da Lousã, em que é requerente CONSTRU-
SEMIDE � Sociedade de Construções, L.da

O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, na
Secção de Obras Particulares e Loteamentos Urbanos da Câmara Muni-
cipal da Lousã, sita na Rua do Dr. João Santos, 3200-935 Lousã, e as
sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser apresentadas, por
escrito, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal, identificando devidamente o seu subscritor, e entregue pessoal-
mente ou remetido através do correio ao serviço acima indicado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros, que
irão ser afixados nos lugares de estilo.

7 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Carvalho. 3000111466

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso

Estudo de loteamento sito em Carapinheira � Igreja
Nova (processo LP-20/2002)

Discussão pública

José Maria Ministro dos Santos, presidente da Câmara Municipal de
Mafra:

Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, conjugado com o artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, se procede à abertura do período de
discussão pública relativo ao estudo de loteamento a levar a efeito
no prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Mafra sob
o n.º 00184 e inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo 161,
da secção A, da freguesia de Igreja Nova, denominado «Terra da

Fonte», sito nos limites da Carapinheira, da indicada freguesia, deste
concelho, para constituição de seis lotes, para moradia unifamiliar
isolada, com o máximo de dois pisos, mais cave para garagem, e um
lote para moradia unifamiliar isolada e estabelecimento, com o
máximo de dois pisos, mais cave para arrumos, em nome de Vítor
Manuel Júlio dos Reis Pesca, residente na Avenida do Movimento
das Forças Armadas, na vila sede de freguesia e concelho de Mafra,
e Manuel Francisco Farracho, residente no lugar de Carapinheira,
freguesia de Igreja Nova, deste concelho.

Para o efeito, o referido projecto estará disponível na Secção de
Atendimento da Câmara Municipal de Mafra a partir do 8.º dia a
contar da data da presente publicação e por um período de 15 dias,
durante o horário de atendimento, das 9 às 15 horas.

Quem pretender apresentar reclamações, observações ou sugestões,
deverá fazê-lo, por escrito, e endereçá-las à Câmara Municipal de
Mafra, Praça do Município, 2644-001 Mafra, ou entregá-las direc-
tamente na secção acima referida.

Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume, publicados no
Diário da República e na comunicação social.

24 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000231791

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na carreira técnica superior � categoria de as-
sessor � área de engenharia civil.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 4 de Julho de 2003, usando da competência que me con-
fere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
se encontra aberto concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar na categoria de assessor � área de engenharia civil,
pertencente ao grupo de pessoal de técnico superior, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, 3.ª série, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nas seguintes
condições:

1 � O concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

2 � Ao concurso poderão candidatar-se funcionários que obede-
çam aos requisitos gerais previstos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, citado, que exerçam funções nos serviços e organismos
da administração local, que possuam três ou cinco anos de serviço
efectivo, com a classificação de serviço de Muito Bom ou Bom, res-
pectivamente, na categoria de técnico superior principal � área de
engenharia civil, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, na
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

3 � O vencimento é o correspondente à referida categoria, nos
termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, observa-
do, em cada caso, o disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro, e artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 54/2003,
de 28 de Março, cujo 1.º escalão, índice 610, está presentemente
fixado em 1893,01 euros, e as condições de trabalho e regalias soci-
ais são as vigentes para os funcionários da administração local.

4 � As funções a desempenhar são as inerentes aos diversos sec-
tores da Divisão de Informação Geográfica e Planeamento Urbano,
que tem como atribuições, para além das comuns a todas as divisões,
executar actividades concernentes à elaboração de estudos e projec-
tos, à fiscalização das obras adjudicadas por empreitada da sua res-
ponsabilidade, a manter actualizado o arquivo, com todos os projec-
tos e estudos da Câmara Municipal já executados ou existentes para
execução, de acordo com o referido no artigo 42.º, secção V, capí-
tulo VI, da Estrutura, Reorganização e Funcionamento dos Serviços
Municipais, publicada no apêndice n.º 170 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 290, de 18 de Dezembro de 2000.

5 � O local de trabalho é na área do concelho de Mangualde.
6 � Trata-se de um concurso interno de acesso geral, por se ve-

rificar a situação prevista no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e é válido apenas para preenchimento de um dos
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lugares vagos existentes, na categoria de assessor � área de engenha-
ria civil, pertencente ao grupo de pessoal técnico superior, nos ter-
mos da alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, já referido.

7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. António Albuquerque e Castro de Oliveira,
vice-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Dr. António Manuel Pais Silva, vereador, que substituirá o
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e engenheiro
Agnelo Figueiredo, vereador.

Vogais suplentes:

Engenheiro Carlos Alberto Costa e Silva, chefe de Divisão
de Infra-Estruturas Rodoviárias, e engenheiro Alfredo
Raul Garcia Mendes Ferreira, chefe de Divisão de Habi-
tação e Equipamentos Públicos.

8 � Na selecção dos concorrentes será utilizado como método de
selecção, sendo-lhe atribuída classificação de 0 a 20 valores, a ava-
liação curricular, destinada a avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos na área do presente concurso, tendo como base a análise
do respectivo currículo profissional, ponderando, de acordo com a
exigência da função, a habilitação académica de base, a formação e
aperfeiçoamento profissional, a experiência profissional, bem como
a classificação de serviço.

9 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores, e será obtida através da aplicação da
fórmula definida pelo júri.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri do
concurso, que será facultada aos candidatos que a solicitem.

11 � Dando cumprimento ao Despacho conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro Adjunto, do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, decla-
ra-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

12 � As candidaturas serão formalizadas em requerimento, diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o qual pode
ser remetido pelo correio, com aviso de recepção, ou entregue pes-
soalmente, contra recibo, na Câmara Municipal de Mangualde, Lar-
go do Dr. Couto, 3534-004 Mangualde, de acordo com o seguinte
modelo, podendo ser utilizado papel normalizado, formato A4, ou
modelo próprio existente nesta Câmara:

... (nome completo) ... (estado civil), filho de ... e de ..., nas-
cido em ... de ... de ... 19 ..., natural de ..., freguesia de ...,
concelho de ..., portador do bilhete de identidade n.º ..., emiti-
do em .../.../..., pelo centro de identificação civil e criminal de
..., residente em ... (morada e código postal), telefone ..., con-
tribuinte fiscal n.º ..., com a profissão de ..., vem requerer a
admissão ao concurso de acesso geral destinado ao provimento
de uma vaga na categoria de assessor � área de engenharia ci-
vil, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º ..., de .../.../...

Mais declara (este item só deverá ser preenchido no caso de
possuir algo que considere passível de constituir motivo de pre-
ferência legal, o qual, todavia, só será tido em consideração pelo
júri se devidamente comprovado).

Pede deferimento.

... (localidade e data)

... (assinatura)

13 � Documentos que devem acompanhar o requerimento de
admissão, sob pena de exclusão: fotocópia do bilhete de identidade,
currículo profissional detalhado e assinado.

13.1 � Pelos serviços competentes deverá ser emitida uma de-
claração na qual conste, de forma inequívoca, a categoria actual, a
natureza do vínculo, o tempo de serviço e classificação de serviço
obtida em cada um dos últimos três ou cinco anos, mediante o caso,
na categoria de técnico superior principal.

14 � Os requerimentos e os documentos antes referidos serão
apresentados até ao 10.º dia útil contado a partir da publicação do
presente aviso, no Diário da República, se entregues pessoalmente.
No caso de serem enviados pelo correio, com aviso de recepção,
atender-se-á à data do registo.

15 � As listas dos candidatos admitidos ao concurso e de classi-
ficação final serão afixadas na Secção de Pessoal e no átrio do edi-
fício dos Paços do Concelho de Mangualde e serão notificados os
candidatos, de acordo com o estipulado nos artigos 34.º, 38.º e 40.º
do referido Decreto-Lei n.º 204/98, consoante os casos.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,

em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação
de elementos complementares de prova.

18 � Em tudo o mais não previsto, o concurso reger-se-á pelas
disposições legais aplicáveis.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000111454

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso

1 � Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do De-
creto-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 10 de Julho de 2003, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingres-
so para provimento dos lugares a seguir indicados:

A � um lugar de técnico profissional de automação;
B � um lugar de técnico profissional de contabilidade.

2 � Os concursos visam exclusivamente o provimento das vagas
mencionadas, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 � Aos concursos 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,
o 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 técnico
profissional de 2.ª classe, a que corresponde o escalão 1, índice 195,
presentemente fixado em 605,14 euros.

4.1 � As condições de trabalho e regalias sociais são as vigentes
para os funcionários da administração local.

5 � 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,
nomeadamente:

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,

quando 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
obrigatória;

g) Grau de incapacidade e tipo de deficiência.

6.1 � São requisitos especiais de admissão os constantes da alí-
nea d) do n.º 1 do 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.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal da Mealhada,
o qual pode ser remetido pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção, para a Câmara Municipal da Mealhada, Largo do Municí-
pio, 3050 Mealhada, ou entregue pessoalmente nos Serviços de Pes-
soal da Câmara 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 a indica-
ção 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 aprecia-
ção do seu mérito ou que possam constituir motivo de pre-
ferência legal.
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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.

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 rela-
tivamente a cada um dos requisitos.

8 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
9 � Os métodos de selecção a utilizar são, nos termos do dispos-

to no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, os seguintes:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova prática de conhecimentos será pontuada de 0 a
20 valores, visando avaliar os conhecimentos dos candidatos, e ver-
sará sobre:

A � conhecimentos na área de automação, de acordo com as
funções a desempenhar;

B � conhecimentos na área de contabilidade, de acordo com o
conteúdo funcional do lugar a prover.

9.2 � A entrevista profissional de selecção destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderando os se-
guintes 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
fórmula:

EPS = A + B + C + D

10 � A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas em
todos os métodos de selecção, pela aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PPC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional de selecção;
PPC = prova prática de conhecimentos.

11 � A lista dos candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas nos termos previstos no artigo 33.º, 34.º e 40.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Conteúdo funcional � da categoria de técnico de automa-
ção é programação e manutenção de automatismo. O de técnico de
contabilidade é o constante do Despacho n.º 3223/2002 (2.ª série),

de 11 de Fevereiro, da Secretaria de Estado da Administração Local
e Ordenamento do Território.

13 � 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 preva-
lece sobre qualquer outra preferência legal. Estes devem declarar no
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunica-
ção/expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos dos ar-
tigos 6.º e 7.º do diploma acima citado.

14 � O júri dos concursos tem a seguinte composição:

Presidente � Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

José Alberto Marques Tavares, engenheiro técnico mecâ-
nico, e Luís Miguel Paiva Simões, técnico superior de
desporto.

Vogais suplentes:

Fernando José Ferraz da Silva, vereador a meio tempo, e
Idílio dos Santos Calisto, chefe da Divisão de Obras
Municipais.

O presidente do júri será substituído, nas faltas e impedimentos,
pelo primeiro vogal suplente.

11 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral. 3000111421

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador Carlos Alberto Picanço dos Santos datado de 18 de Julho
de 2003, foi nomeada para o lugar vago neste quadro de pessoal Maria
Margarida Martins Correia, única candidata no concurso interno de
acesso limitado para provimento de um lugar de técnico superior de
serviço social � assessor principal, aberto por aviso afixado nos
serviços em 21 de Fevereiro de 2003.

Deve a mesma aceitar o referido lugar no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

21 de Julho de 2003. � Por subdelegação de competências do
Director do DAF, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000231804

CÂMARA MUNICIPAL DE MONCHIQUE

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de hoje
do signatário, se procede à reclassificação profissional dos funcioná-
rios a seguir indicados, por aplicação do disposto nos artigos 2.º, alí-
nea e), e 5.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, e artigos 4.º, alínea e), 6.º, n.º 1, primeira parte, e 10.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro:

Nome

António Vicente B. Martins ..........

Jorge Manuel Nunes Duarte ...........

Manuel Henrique Duarte Francisco

Tractorista ....................

Motorista de transportes
colectivos.

Operário qualificado �
alfaltador.

1

4

1

415,84 euros
431,35 euros

620,66 euros
651,69 euros

415,84 euros
431,36 euros

Actual

Actual/
de integraçãoEscalão

Categoria

De integração Índice

139

210

139

Cantoneiro (de vias municipais)

Motorista de pesados ...............

Cantoneiro (de vias municipais)

Actual

VencimentoDe integração

1

5

1

134

200

134

EscalãoÍndice
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Os funcionários deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

25 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
dos Santos Tuta. 3000111702

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 39/03

Concurso externo de ingresso para admissão de um
leitor-cobrador de consumos, do grupo de pessoal
auxiliar.

1 � Torna-se público que, por despacho do presidente da Câma-
ra, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do se-
guinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para admissão de um leitor-cobrador
de consumos do grupo de pessoal auxiliar, do quadro do pessoal desta
Câmara Municipal.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 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 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga colo-
cada a concurso e caduca com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o constante no Despacho n.º 38/88,
de 26 de Janeiro.

5 � Vencimento � o corresponde ao vencimento ilíquido de
533,77 euros, escalão 1, índice 172, actualizável com o que for de-
terminado para a administração local.

6 � Regime de trabalho � horário estabelecido no Decreto-Lei
n.º 159/96, de 4 de Setembro.

7 � Requisitos de admissão:

a) Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � possuir a escolaridade obrigatória.

8 � Métodos de selecção:

a) Entrevista profissional de selecção � de 0 a 20 valores,
consistirá na abordagem de temas relacionados com o lugar
a prover, visando a avaliação das capacidades do candidato
face às exigências da função a desempenhar, nomeadamente:

Capacidade de expressão e compreensão verbal � 1 a 5
valores;

Qualidade da experiência profissional (motivação e ma-
turidade) � 1 a 5 valores;

Capacidade de relacionamento, qualificação e perfil para
o cargo � 1 a 5 valores;

Sentido crítico � 1 a 5 valores.

A entrevista profissional de selecção será graduada da se-
guinte forma:

Excelente � 20 valores;
Favorável preferencialmente � 18 ou 19 valores;
Bastante favorável � 15 a 17 valores;
Favorável � 12 a 14 valores;
Favorável com reservas � 10 a 11 valores;
Não favorável � menos de 10 valores;

b) Prova de conhecimento � será classificada de 0 a 20 valo-
res, terá a duração de uma hora e trinta minutos e versará
sobre os seguintes diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local);

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Re-
gime Jurídico das Autarquias Locais);

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho (recrutamento e
selecção);

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho (reestruturação de carreiras);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (férias, faltas e
licenças), com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio.

9 � A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

CF =
 PC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Oliveira do Bairro, e remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao prazo fixado no n.º 1 deste avi-
so, ou entregue pessoalmente na Câmara Municipal de Oliveira do
Bairro, do qual constarão os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, situação militar, re-
sidência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Lugar a que se candidata, com identificação do respectivo

concurso mediante a referência ao número e data do Diário
da República onde se encontra publicado o presente aviso.

11 � O requerimento deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos constantes no n.º 7, os quais poderão
ser dispensados para admissão a concurso, do citado artigo 29.º, se o
candidato declarar no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra
relativamente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admissão.

12 � O candidato, para além do requerimento a solicitar a ad-
missão ao concurso, poderá ainda apresentar declarações em que
especifique quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência le-
gal, as quais só poderão ser tidas em consideração se devidamente
comprovadas.

13 � Juntamente com o requerimento de admissão, os candida-
tos deverão apresentar documentos comprovativos das habilitações
literárias e profissionais, fotocópia da bilhete de identidade e res-
pectivo curriculum vitae detalhado.

14 � O júri, no caso de dúvida sobre a situação que descreverem,
poderá exigir a apresentação de documentos comprovativos das suas
declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão, independentemente do procedimento criminal, nos
termos da lei penal.

16 � Nos termos do despacho conjunto de 1 de Março de 2000 e
em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Adminis-
tração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente
uma política de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamen-
te no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

17 � Nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.

18 � Constituição do júri:

Presidente � engenheira Manuela Maria Correia dos Santos
Pato, directora de departamento.

Vogais efectivos:

Engenheiro Paulo José Matias Araújo, chefe de Divisão de
Águas e Saneamento, e Dr.ª Sandra Isabel Silva Melo
Almeida, técnica superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheira Teresa Maria Figueiredo Lopes Costa, enge-
nheira civil assessora, e Joaquim Jorge Nogueira da Silva
Pereira, assistente administrativo principal.

Nas faltas ou impedimentos do presidente do júri, será o mesmo
substituído pelo primeiro vogal efectivo.
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19 � Local de afixação das listas dos candidatos e da classifica-
ção final � serão afixadas no edifício dos Paços do Concelho e
publicadas no Diário da República, 3.ª série.

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Acílio Domin-
gues Gala. 3000111439

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Despacho

Concurso interno para provimento de um lugar
de director de Departamento de Gestão Financeira

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 14 de Novembro de 2002, 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, se encontra aberto o concurso
em epígrafe, de harmonia com os seguintes números:

1 � Remuneração � o vencimento atribuído ao cargo, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 383-A/87, de 23 de Dezembro, conjugado
com o disposto no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, é correspondente a 80 % do valor fixado para director-
-geral, acrescido das demais regalias vigentes e aplicáveis aos funci-
onários e agentes da administração local, com as especificações de-
correntes da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro.

2 � Local e condições de trabalho � o local de trabalho será a
área do concelho de Paredes e as condições e regalias sociais as es-
tabelecidas por lei.

3 � Conteúdo funcional � conforme o definido no mapa I ane-
xo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, rectificada pela Declaração de
Rectificação n.º 13/99, de 21 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 514/99,
de 26 de Novembro.

4 � Legislação aplicável ao concurso � Decreto-Lei n.º 204/98,
adaptado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 13/99, de 21 de
Agosto, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 26 de Novembro.

5 � Prazo de validade do concurso � válido para a vaga posta a
concurso e cessa com o seu preenchimento.

6 � Prazo para apresentação de candidaturas � 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

7 � Requisitos de admissão ao concurso � poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.2 � Especiais � possuir os requisitos definidos no artigo 4.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 26 de Novembro.

8 � Forma de apresentação de candidaturas � mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paredes, Par-
que de José Guilherme, 4580-229 Paredes, o qual deverá ser entre-
gue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, e
onde deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de
contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Experiência profissional;
d) Identificação do concurso a que se candidata, com a refe-

rência ao número, série e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso;

e) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de influ-
írem na apreciação do mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal;

f) No caso de candidatos portadores de deficiência, deverão
declarar, sob compromisso de honra, no requerimento qual
o tipo de deficiência e grau de incapacidade conforme o
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

9 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados de
fotocópia do bilhete de identidade, do número fiscal de contribuinte,
do certificado de habilitações, do curriculum vitae, devidamente as-
sinado, para efeitos de avaliação curricular, da declaração, emitida

pelo respectivo serviço, comprovativa da categoria de que o candi-
dato é titular, tempo de serviço contado à data da publicação do
presente aviso na categoria, na carreira e na função pública.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os elementos comprovativos dos restantes requisi-
tos a que se refere o n.º 7 do presente aviso, salvo se os candidatos
declararem, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram, conforme o estipulado no n.º 2 do artigo 31.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.1 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal de Paredes ficam dispensados da apresentação dos
documentos existentes nos respectivos processos individuais, desde
que o declarem no requerimento de admissão.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Os métodos de selecção dos candidatos serão os da avalia-
ção curricular e entrevista profissional de selecção.

Na avaliação curricular, que visa avaliar as aptidões dos candida-
tos, serão consideradas e ponderadas, de acordo com as exigências
das funções: as habilitações literárias, experiência profissional e for-
mação profissional, mediante a seguinte fórmula:

CF =
 HL + EP + FP

3
em que:

AC = avaliação curricular;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
HL = habilitações literárias.

As habilitações literárias serão ponderadas da seguinte forma:

Licenciatura em Economia, Gestão de Empresas ou Contabili-
dade � 17 valores;

Pós-graduação � 18 valores;
Mestrado � 19 valores;
Doutoramento � 20 valores.

A formação profissional será ponderada da seguinte forma:

Inexistência de qualquer formação � 10 valores;
Até 30 horas � 12 valores;
De 31 a 50 horas � 14 valores;
De 51 a 70 horas � 16 valores;
De 71 a 100 horas � 18 valores;
Mais de 100 horas � 20 valores.

A experiência profissional em cargos dirigentes será ponderada
da seguinte forma:

Nenhuma experiência � 10 valores;
De 1 a 3 anos de serviço � 17 valores;
De 4 a 6 anos de serviço � 18 valores;
De 7 a 9 anos de serviço � 19 valores;
Mais de 9 anos de serviço � 20 valores.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo, de acordo
com as exigências do lugar a prover, mediante a ponderação dos
seguintes factores: motivação para o exercício do cargo a prover;
sentido de responsabilidade; capacidade de relacionamento; capaci-
dade de raciocínio e desenvolvimento das respostas; nível de conhe-
cimentos específicos e de âmbito geral, e segurança demonstrada na
procura de soluções perante situações problemáticas colocadas.

A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética da nota de cada uma das provas utilizadas como
método de selecção, valorizadas igualmente de 0 a 20 valores, sendo
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 va-
lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classifica-
ções inferiores a 9,5 valores.

13 � Marcação dos métodos de selecção � a data e o local da
entrevista profissional de selecção serão definidos oportunamente e
comunicados aos candidatos em tempo útil, por carta registada.

14 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no edifício dos Pa-
ços do Concelho de Paredes ou enviadas, para publicação, no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos arti-
gos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
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sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � o vereador da Câmara Municipal de Paredes en-
genheiro Fernando Gomes Perpétua Moreira.

Vogais efectivos:

O vereador da Câmara Municipal de Paredes Dr. José Manuel
Barbosa Outeiro, designado para substituir o presidente
do júri nas suas faltas e impedimentos, e o director do
Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Pe-
nafiel, Dr. António Fernando Mesquita Barbeitos.

Vogais suplentes:

O director do Departamento Administrativo e Financeiro
da Câmara Municipal de Vila Real, Dr. Eduardo Luís
Varela Rodrigues, e a directora do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro da Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão, Dr.ª Maria Isabel do Nascimento
Correia Vieira Pinto.

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Augusto
Granja da Fonseca. 1000229656

Despacho

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de técnico de 2.ª classe � estagiário (educa-
ção) do grupo de pessoal técnico.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 24 de Junho de 2002, e no uso da compe-
tência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, rectificada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, e pela Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de
Fevereiro, se encontra aberto o concurso em epígrafe, de harmonia
com os seguintes números:

1 � Remuneração � o vencimento mensal é o correspondente
ao escalão 1, índice 218, do NSR.

2 � Local e condições de trabalho � o local de trabalho será a
área do concelho de Paredes e as condições e regalias sociais as es-
tabelecidas por lei.

3 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/
2000, de 2 de Setembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, e Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

5 � Prazo de validade do concurso � válido para as vagas postas
a concurso e extingue-se com o provimento dos lugares.

6 � Prazo para apresentação de candidaturas � 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

7 � Requisitos de admissão � poderão candidatar-se os indiví-
duos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação das can-
didaturas reúnam os seguintes requisitos:

7.1 � Gerais � os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

7.2 � Especiais � reunir os requisitos definidos na alínea c) do
n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404/98, de 18 de Dezembro
(bacharelato em área da Educação).

8 � Forma de apresentação de candidaturas � mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paredes, Par-
que de José Guilherme, 4580-229 Paredes, o qual deverá ser entre-
gue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio,
registado com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, onde deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número de
contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com a refe-

rência ao número, série e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso;

d) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de influ-
írem na apreciação do mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal;

e) No caso de candidatos portadores de deficiência, deverão
declarar, sob compromisso de honra, no requerimento qual
o tipo de deficiência e grau de incapacidade, conforme o
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro.

9 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados de
fotocópia do bilhete de identidade, do número fiscal de contribuinte
e do certificado de habilitações, sob pena de exclusão.

10 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os elementos comprovativos dos restantes requisi-
tos a que se refere o n.º 7 do presente aviso, salvo se os candidatos
declararem, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram, conforme o estipulado no n.º 2 do artigo 31.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção serão os da
prova teórica escrita de conhecimentos, com a duração de uma hora
e trinta minutos, e entrevista profissional de selecção, com a dura-
ção de dez minutos por cada candidato.

A prova teórica escrita de conhecimentos versará sobre o seguin-
te programa:

Lei n.º 169/99, de 18 Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e rectificada pela Declaração de Rectifica-
ção n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro;

Lei Quadro da Educação Pré-Escolar � Lei n.º 5/97, de 10 de
Fevereiro;

Ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da rede
nacional de educação pré-escolar e sistema de organização e
financiamento � Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho;

Orientações curriculares para a educação pré-escolar � Despa-
cho n.º 5220/97, de 10 de Julho, publicado no Diário da
República, 2.ª série, de 4 de Agosto;

Quadro de transferência de atribuições e competências para as
autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos e versará sobre a responsabilidade,
a capacidade de relacionamento e a iniciativa, o interesse e a moti-
vação profissional e o conhecimento das tarefas inerentes ao con-
teúdo funcional do lugar a prover.

A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética da nota de cada uma das provas utilizadas como
método de selecção, valorizadas igualmente de 0 a 20 valores, sendo
excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 va-
lores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classifica-
ções inferiores a 9,5 valores.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção tidos em conta, bem como o sistema de classificação final,
incluindo as respectivas fórmulas classificativas, constam de acta das
reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

14 � Marcação dos métodos de selecção � a data e o local da
entrevista profissional de selecção e da prova prática de conheci-
mentos serão definidos oportunamente e comunicados aos candida-
tos em tempo útil, por carta registada.

15 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão afixadas, para consulta, no edifício dos Pa-
ços do Concelho de Paredes ou enviadas para publicação no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos arti-
gos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

17 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � a vereadora Dr.ª Raquel Maria Martins Oliveira
Gomes Coelho.
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Vogais efectivos:

A chefe da Divisão Administrativa, Dr.ª Marina Antónia
Alves Sousa, designada para substituir o presidente nas
suas faltas e impedimentos, e a técnica superior 2.ª classe
(educação) Dr.ª Iolanda Maria Mendes Silva Mateus.

Vogais suplentes:

A técnica de 1.ª classe (educação) Dr.ª Maria Fátima Gou-
veia Rodrigues Venda e a técnica de 1.ª classe (educa-
ção) Dr.ª Ana Paula Carvalho Pinto

22 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Celso
Manuel Gomes Ferreira. 1000231798

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Aviso

Contrato administrativo de provimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 13 de Junho de 2003, foi celebrado contra-
to administrativo de provimento com Paula Arminda Álvares de
Sousa e Maria de Lurdes Alves Queirós Patrício, para realização de
estágio com vista ao provimento de lugares de engenheiro técnico
civil de 2.ª classe, com efeitos a partir de 16 de Junho de 2003, na
sequência do respectivo concurso externo.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jaime
Arlindo Teixeira Neto. 3000111559

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 27 de Junho, foi nomeada, nos termos do n.º 5 do arti-
go 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, ex vi Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 19 de Outubro, Maria José Mendes Costa Fer-
reira Santos no lugar de técnico superior de 2.ª classe � arqueologia
e património, na sequência da aprovação no respectivo estágio.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)
A candidata nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a

contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jaime
Arlindo Teixeira Neto. 3000111566

Aviso

Nomeações

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 20 de Junho do ano corrente, e nos termos da alínea b) do n.º 2
do artigo 73.º e n.º 3 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,
nomeei Maria José Rocha Pacheco para o exercício das funções de
secretária do Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador Antonino Au-
rélio Vieira de Sousa e Ana Margarida Pereira da Cruz Mota para o
exercício das funções de secretária do Gabinete de Apoio Pessoal da
Vereadora Maria de Fátima Teixeira Carneiro de Carvalho.

As presentes nomeações produzem efeitos a partir de 1 de Julho
de 2003.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Alberto Fer-
nando da Silva Santos. 3000111568

Aviso

Reclassificações

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 16 de Junho de 2003, foram reclas-
sificados, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, Rui Serafim Barbosa Moreira, encarregado de
parques desportivos, no lugar de especialista de informática, do grau
1, nível 1, do grupo de pessoal de informática, e, nos termos do
n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9

de Setembro, Mário Joaquim da Rocha Barbosa, operário qualifica-
do � calceteiro, no lugar de condutor de máquinas pesadas e veícu-
los especiais.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jaime
Arlindo Teixeira Neto. 3000111572

Aviso

Nomeações

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 1 de Julho do ano corrente, nomeei, nos termos do n.º 4
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, ex vi
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, António Vieira Moreira
no lugar de chefe de serviços de limpeza e Fernando Nunes da Ro-
cha no lugar de encarregado de serviços de higiene e limpeza, e, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do já citado diploma legal, Belisário
Rocha Sousa no lugar de encarregado � pessoal operário/chefia, na
sequência de aprovação nos respectivos concursos.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias

a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

1 de Julho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, Jaime Ar-
lindo Teixeira Neto. 3000111573

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso

Concurso de provimento do lugar de chefe da Divisão
de Gestão de Empreitadas e Infra-Estruturas

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Peniche de 9 de Maio de 2003,
se encontra aberto, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, adaptado e aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno geral para provimento do lugar de che-
fe da Divisão de Gestão de Empreitadas e Infra-Estruturas, do grupo
de pessoal dirigente desta Câmara Municipal.

2 � Área de actuação � funções de conteúdo genérico e descri-
tas 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 sejam cometidas ou o
venham a ser no âmbito da regulamentação interna dos serviços,
nomeadamente das atribuições definidas na estrutura orgânica da
Câmara Municipal inerentes à respectiva Divisão de Gestão de Em-
preitadas e Infra-Estruturas, publicada no Diário da República, 2.ª
série, n.º 107, em 9 de Maio de 2003.

3 � Requisitos legais de admissão:
3.1 � Requisitos gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
3.2 � Requisitos especiais � os referidos no n.º 1 do artigo 4.º

da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e a posse da licenciatura em En-
genharia Civil.

4 � Condições preferenciais � nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, considera-se condição preferencial
a experiência comprovada no exercício de funções na área para que
é aberto o concurso.

5 � Vencimento e regalias sociais � a título de remuneração
base, ao chefe de divisão cabe o vencimento estabelecido no ar-
tigo 34.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em conjugação com o
disposto no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, e legislação complementar. As regalias sociais são as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração pú-
blica central.

6 � Constituição do júri � após a realização do sorteio a que
alude o artigo 6.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, constante da
acta n.º 169/2003, de 3 de Junho, da Comissão de Observação e
Acompanhamento, é o seguinte:

Presidente � professor Vítor Manuel Farricha Mamede.
Vogais efectivos:

1.º José António Souza Parracho, chefe da Divisão Admi-
nistrativa.

2.º Engenheiro João Vilhena Raminhos, director-delegado
dos Serviços Municipalizados.
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Vogais suplentes:

1.º Arquitecta Etelvina Maria Reis Alves, chefe da Divi-
são de Gestão de Empreitadas e Infra-Estruturas.

2.º Arquitecto José Alberto Ribeiro Gonçalves, chefe da
Divisão de Gestão Urbanística.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

7 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

7.1 � Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas
e ponderadas as habilitações académicas, a formação profissional e
a experiência profissional.

7.2 � 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, e de acordo com os seguintes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação;
c) Experiência e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

7.3 � Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados na escala de 0 a 20 valores e resultam da média
aritmética simples ou ponderada das classificações obtidas nos mé-
todos de selecção, sendo que a entrevista profissional não pode ter
um índice de ponderação superior a qualquer dos métodos de selecção.

7.4 � No sistema de classificação é ainda aplicado o disposto nos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

7.5 � De acordo com a alínea d) do artigo 10.º da Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, os critérios de apreciação e ponderação da avalia-
ção curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constam da acta das reuniões do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

8 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento da vaga para a qual é aberto, sendo o prazo de validade fixa-
do em seis meses a contar da data de publicação da lista de classifi-
cação final.

9 � Local de trabalho � área do concelho de Peniche.
10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão

ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Peniche, podendo ser entregue pessoalmente, durante
o período normal de expediente, na Secção de Recursos Humanos,
edifício dos Paços do Município, Largo do Município, 2520 Peni-
che, durante o prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
deste aviso, ou remetido pelo correio, em carta registada, com aviso
de recepção, para o citado endereço, considerando-se, neste caso,
tempestivamente apresentado se tiver sido expedido até ao termo
do prazo fixado.

11 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do serviço a que pertence, carreira e catego-

ria, tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira, na
função pública e na administração local, grau académico
concluído, com especificação da área;

d) Identificação completa do concurso e cargo dirigente a que
se candidata, mediante referência ao número e data do Diá-
rio da República onde se encontra publicado o presente
aviso de abertura;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão ao
concurso a que se refere o n.º 3 do presente aviso, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;

f) Declaração de que reúne as condições preferenciais a que se
refere o n.º 4 do presente aviso.

12 � Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, a falta de declaração a que se refere a alínea e) do número
anterior determina a exclusão do concurso.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados de:

a) Curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado, donde
constem, nomeadamente, as funções que tem exercido e

respectivos períodos de exercício, bem como a formação
profissional que possui, com indicação das entidades pro-
motoras, respectiva duração e datas da obtenção da forma-
ção, juntando cópias dos respectivos certificados, sob pena
de a mesma não ser considerada;

b) Documentos das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo organismo ao qual o candidato

pertença, onde conste, inequivocamente, a natureza do vín-
culo, a categoria detida, o tempo de serviço na categoria,
na carreira e na função pública e ainda o conteúdo funcio-
nal, com a especificação das tarefas e responsabilidades ine-
rentes ao posto de trabalho que ocupa.

14 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Peniche estão dispensados da apresentação dos documentos com-
provativos nas alíneas b) e c) do número anterior, excepto se os
mesmos não constarem do respectivo processo individual.

15 � Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir
a cada candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a in-
dicação de elementos ou a apresentação de documentos comprovati-
vos de factos por eles referidos que possam relevar para apreciação
do seu mérito.

16 � A apresentação ou entrega de documento falso implica, para
além dos efeitos de exclusão ou não provimento, a participação às
entidades competentes para eventual procedimento disciplinar e pe-
nal.

17 � A publicação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

18 � O júri convocará os candidatos admitidos para a realização
dos métodos de selecção através de ofício registado.

19 � A publicação da lista final será feita nos termos do arti-
go 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

20 � Legislação aplicável ao presente concurso � Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, com a rectificação introduzida pela Declaração de
Rectificação n.º 13/99, de 21 de Agosto, adaptada à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, e Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

13 de Junho de 2003. � O Vice-Presidente da Câmara, em exer-
cício, (Assinatura ilegível.) 3000111458

Aviso

Concurso de provimento do lugar de Chefe da Divisão de
Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Peniche de 9 de Maio de 2003,
se encontra aberto, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 49/
99, de 22 de Junho, adaptado e aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno geral para provimento do lugar de che-
fe da Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, do
grupo de pessoal dirigente desta Câmara Municipal.

2 � Área de actuação � funções de conteúdo genérico e descri-
tas 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 sejam cometidas ou o
venham a ser no âmbito da regulamentação interna dos serviços,
nomeadamente das atribuições definidas na estrutura orgânica da
Câmara Municipal inerentes à respectiva Divisão de Estudos, Pro-
jectos, Planeamento e Controlo, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 107, em 9 de Maio de 2003.

3 � Requisitos legais de admissão:
3.1 � Requisitos gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
3.2 � Requisitos especiais � os referidos no n.º 1 do artigo 4.º

da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e a posse da licenciatura em Arqui-
tectura.

4 � Condições preferenciais � nos termos do n.º 3 do artigo 4.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, considera-se condição preferencial
a experiência comprovada no exercício de funções na área para que
é aberto o concurso.

5 � Vencimento e regalias sociais � a título de remuneração base,
ao chefe de divisão cabe o vencimento estabelecido no artigo 34.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em conjugação com o disposto no
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anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legis-
lação complementar. As regalias sociais são as genericamente vi-
gentes para os funcionários da administração pública central.

6 � Constituição do júri � após a realização do sorteio a que
alude o artigo 6.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, constante da
acta n.º 169/2003, de 3 de Junho de 2003, da Comissão de Observa-
ção e Acompanhamento, é o seguinte:

Presidente � Dr. Luís Gonzaga Franco Pinto, vice-presidente
da Câmara Municipal de Peniche.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro José Marcolino Martins Pires, director do
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística.

2.º Engenheiro Nuno Manuel Malheiros Cativo, director
do Departamento de Energia e Ambiente.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva, direc-
tor do Departamento de Obras Municipais.

2.º Arquitecto José Alberto Ribeiro Gonçalves, chefe da
Divisão de Gestão Urbanística.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

7 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

7.1 � Na avaliação curricular são obrigatoriamente consideradas
e ponderadas as habilitações académicas, a formação profissional e
a experiência profissional.

7.2 � 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, e de acordo com os seguintes factores;

a) Sentido crítico;
b) Motivação;
c) Experiência e fluência verbais;
d) Qualidade da experiência profissional.

7.3 � Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados na escala de 0 a 20 valores e resultam da média
aritmética simples ou ponderada das classificações obtidas nos mé-
todos de selecção, sendo que a entrevista profissional não pode ter
um índice de ponderação superior a qualquer dos métodos de selecção.

7.4 � No sistema de classificação é ainda aplicado o disposto nos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

7.5 � De acordo com a alínea d) do artigo 10.º da Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, os critérios de apreciação e ponderação da avalia-
ção curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constam da acta das reuniões do júri do concurso, sendo a
mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

8 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento da vaga para a qual é aberto, sendo o prazo de validade fixa-
do em seis meses a contar da data de publicação da lista de classifi-
cação final.

9 � Local de trabalho � área do concelho de Peniche.
10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão

ser formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Peniche, podendo ser entregue pessoalmente, durante
o período normal de expediente, na Secção de Recursos Humanos,
edifício dos Paços do Município, Largo do Município, 2520 Peni-
che, durante o prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
deste aviso, ou remetido pelo correio, em carta registada, com aviso
de recepção, para o citado endereço, considerando-se, neste caso,
tempestivamente apresentado se tiver sido expedido até ao termo
do prazo fixado.

11 � Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do serviço a que pertence, carreira e catego-

ria, tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira, na
função pública e na administração local, grau académico
concluído, com especificação da área;

d) Identificação completa do concurso e cargo dirigente a que
se candidata, mediante referência ao número e data do Diá-

rio da República onde se encontra publicado o presente
aviso de abertura;

e) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão ao
concurso a que se refere o n.º 3 do presente aviso, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;

f) Declaração de que reúne as condições preferenciais a que se
refere o n.º 4 do presente aviso.

12 � Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, a falta de declaração a que se refere a alínea e) do número
anterior determina a exclusão do concurso.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados de:

a) Curriculum vitae detalhado, actualizado e assinado, donde
constem, nomeadamente, as funções que tem exercido e
respectivos períodos de exercício, bem como a formação
profissional que possui, com indicação das entidades pro-
motoras, respectiva duração e datas da obtenção da forma-
ção, juntando cópias dos respectivos certificados, sob pena
de a mesma não ser considerada;

b) Documentos das habilitações literárias;
c) Declaração, emitida pelo organismo ao qual o candidato

pertença, onde conste, inequivocamente, a natureza do vín-
culo, a categoria detida, o tempo de serviço na categoria,
na carreira e na função pública e ainda o conteúdo funcio-
nal com a especificação das tarefas e responsabilidades ine-
rentes ao posto de trabalho que ocupa.

14 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Peniche estão dispensados da apresentação dos documentos com-
provativos nas alíneas b) e c) do número anterior, excepto se os
mesmos não constarem do respectivo processo individual.

15 � Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir
a cada candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a in-
dicação de elementos ou a apresentação de documentos comprovati-
vos de factos por eles referidos que possam relevar para apreciação
do seu mérito.

16 � A apresentação ou entrega de documento falso implica, para
além dos efeitos de exclusão ou não provimento, a participação às
entidades competentes para eventual procedimento disciplinar e penal.

17 � A publicação da lista de candidatos admitidos será feita de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

18 � O júri convocará os candidatos admitidos para a realização
dos métodos de selecção através de ofício registado.

19 � A publicação da lista final será feita nos termos do arti-
go 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

20 � Legislação aplicável ao presente concurso � Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, com a rectificação introduzida pela Declaração de
Rectificação n.º 13/99, de 21 de Agosto, adaptada à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 16 de Outubro, e Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

13 de Junho de 2003. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves. 3000111462

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso

Para os devidos efeitos, e nos termos da alínea a) do n.º 1 do arti-
go 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-
-se público que, por despacho de 2 de Julho de 2003, foram nomeados,
com efeitos a partir de 14 de Julho de 2003, nos termos do n.º 1 do
artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
conjugado com o n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3
de Fevereiro, Virgínia Lopes Santos, Dulcídia Silva Olaio Jordão, Só-
nia Oliveira Ferreira, Paula Cristina Gonçalves Rodrigues, Ana Cris-
tina Mendes Branco Almeida Silva, Margarida Neves Conceição, Maria
João Carrilho Mata, Celso Carreira de Oliveira, Ana Maria Alves
Ribeiro, Susana Santos Cantante e Sandra Cristina Ferreira Pinheiro
para a categoria de auxiliar administrativo, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, no âmbito do concurso externo de ingresso a que
se refere o aviso de abertura de concurso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 222, de 25 de Setembro de 2002.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 184 � 11 de Agosto de 200317 074

Os interessados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a con-
tar do dia imediato ao da publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica.

(As referidas nomeações não carecem de visto do Tribunal de
Contas.)

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Narciso Fer-
reira Mota. 3000111172

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de desenhador (projectista) � técnico profis-
sional de 2.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do arti-
go 140.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, foi, por despacho do presidente da
Câmara de 7 de Julho de 2003, revogado o despacho de abertura do
concurso em epígrafe, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 281, em 3 de Dezembro de 1999, atento o tempo decorrido des-
de a data em que se procedeu à abertura do concurso e por se terem
alterado os pressupostos que determinaram a sua abertura, atenta a
reestruturação dos serviços e tendo presente que, na fase em que se
encontra o concurso, não se encontram constituídos quaisquer direi-
tos em relação aos concorrentes.

8 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Alfredo de Oli-
veira Henriques. 3000111136

Aviso de nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico profissional de 1.ª classe � constru-
ção civil.

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por despacho de 14 de Julho de 2003 do vere-
ador do Pelouro de Administração, Finanças, Modernização e
Desenvolvimento, no uso da competência delegada, foi nomeado
para o lugar de técnico profissional de 1.ª classe � construção civil
António de Oliveira e Silva, único candidato classificado no con-
curso em epígrafe, conforme consta da lista de classificação final, a
qual foi notificada ao interessado em 11 de Julho de 2003, devendo
o nomeado aceitar o novo lugar no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

15 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111134

Aviso

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 16 de Junho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral para provimento em comissão de serviço do seguinte cargo:

Um lugar de chefe da Divisão Financeira.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento do cargo colocado a concurso e cessa com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � Paços do Município de Santa Maria da
Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Área de actuação � Divisão Financeira, à qual compete:
funções de conteúdo genérico, descritas nos mapas I anexos à Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-

vembro, sem prejuízo das funções cometidas no n.º 3 do artigo 15.º
do Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Municipais da Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 2003.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os mencionados no artigo 4.º da Lei n.º 49/

99, de 22 de Junho, e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, e artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, na actual redacção da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
conjugado com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

8 � Condições preferenciais � licenciatura em Contabilidade e
Administração Pública e experiência comprovada no exercício de
funções correspondentes a cargo de chefia na área para que é aberto
o concurso.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevis-
ta profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma
classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os seguintes factores: habilitação académica exigível para o cargo, a
formação profissional e a experiência profissional.

Os candidatos enquadrados no n.º 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, consideram-se detentores de habi-
litação literária exigível para o cargo.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados na
Divisão de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoalmen-
te ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, sem-
pre acompanhado da importância de 2,50 euros para pagamento da
taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

12 � É dispensada a apresentação da documentação que prove o
exigido no n.º 7.1 deste aviso desde que os candidatos declarem, sob
compromisso de honra, no próprio requerimento e em alíneas sepa-
radas, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12.1 � A falta da declaração mencionada no número anterior
determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-

nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovando a pos-
se das habilitações;
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b) Fotocópias do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
devem constar, entre outros, a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passadas pelas entidades
promotoras das acções em causa, e respectivas durações;

e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
de origem do candidato, da qual constem a natureza do vín-
culo à função pública e o tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública, bem como o tempo e o cargo
de funções dirigentes ou de chefia, se houver.

14.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do número anterior, desde que os mesmos se en-
contrem no seu processo individual.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

16.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16.3 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto no
artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação é de-
finida de acordo com os critérios de preferência definidos no n.º 4
do artigo 13.º do referido Decreto-Lei n.º 49/99.

18 � De acordo com o resultado do sorteio realizado no dia 8 de
Julho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta
n.º 214/2003, o júri terá a seguinte composição:

18.1:

Presidente � Carlos Jorge Campos Oliveira, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Justina Rodrigues Sousa Veiga Macedo, directora de
departamento.

2.º Joel de Jesus de Sousa Rocha, director de departamento.

Vogais suplentes:

1.º Maria Manuela Henriques Coelho da Silva, chefe de
divisão.

2.º Maria Felismina Alves Moreira Topa, chefe de divisão.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111137

Aviso

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 16 de Junho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral para provimento em comissão de serviço do seguinte cargo:

Um lugar de chefe da Divisão de Edificação.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento do cargo colocado a concurso e cessa com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � Paços do Município de Santa Maria da
Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Área de actuação � Divisão de Edificação, à qual compete:
funções de conteúdo genérico, descritas nos mapas I anexos à Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro, sem prejuízo das funções cometidas no n.º 2 do artigo 17.º
do Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Municipais da Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 2003.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os mencionados nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 4.º

da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável por força do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

8 � Condições preferenciais � licenciatura em Engenharia Civil
e experiência comprovada no exercício de funções correspondentes
ao cargo de direcção ou chefia na área para que é aberto o concurso.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevis-
ta profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma
classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os seguintes factores: habilitação académica exigível para o cargo, a
formação profissional e a experiência profissional.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados na
Divisão de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoalmen-
te ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, sem-
pre acompanhado da importância de 2,50 euros para pagamento da
taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

12 � É dispensada a apresentação da documentação que prove o
exigido no n.º 7.1 deste aviso desde que os candidatos declarem, sob
compromisso de honra, no próprio requerimento e em alíneas sepa-
radas, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12.1 � A falta da declaração mencionada no número anterior
determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-

nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovando a pos-
se das habilitações;
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b) Fotocópias do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
devem constar, entre outros, a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passadas pelas entidades
promotoras das acções em causa, e respectivas durações;

e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
de origem do candidato, da qual constem a natureza do vín-
culo à função pública e o tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública, bem como o tempo e o cargo
de funções dirigentes, se houver.

14.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do número anterior, desde que os mesmos se en-
contrem no seu processo individual.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

16.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto no
artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação é de-
finida de acordo com os critérios de preferência definidos no n.º 4
do artigo 13.º do referido Decreto-Lei n.º 49/99.

18 � De acordo com o resultado do sorteio realizado no dia 8 de
Julho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta
n.º 214/2003, o júri terá a seguinte composição:

18.1:

Presidente � José Manuel da Silva Oliveira, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Joel de Jesus de Sousa Rocha, chefe de divisão.
2.º Justina Rodrigues Sousa Veiga Macedo, directora de

departamento.

Vogais suplentes:

1.º Etelvina Maria Mendonça Araújo, chefe de divisão.
2.º Maria Felismina Alves Moreira Topa, chefe de divisão.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111147

Aviso

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 16 de Junho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral para provimento em comissão de serviço do seguinte cargo:

Um lugar de chefe da Divisão de Obras Municipais e Equipa-
mentos Colectivos.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento do cargo colocado a concurso e cessa com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � Paços do Município de Santa Maria da
Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Área de actuação � Divisão de Obras Municipais e Equipa-
mentos Colectivos, à qual compete: funções de conteúdo genérico,
descritas nos mapas I anexos à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, sem prejuízo das fun-
ções cometidas no n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento da Macroes-
trutura dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Santa Ma-
ria da Feira, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de
10 de Fevereiro de 2003.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os mencionados nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 4.º

da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável por força do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

8 � Condições preferenciais � licenciatura em Engenharia Civil
e experiência comprovada no exercício de funções correspondentes
ao cargo de direcção ou chefia na área para que é aberto o concurso.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevis-
ta profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma
classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os seguintes factores: habilitação académica exigível para o cargo, a
formação profissional e a experiência profissional.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do
cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interes-
sados na Divisão de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de
recepção, sempre acompanhado da importância de 2,50 euros para
pagamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elemen-
tos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

12 � É dispensada a apresentação da documentação que prove o
exigido no n.º 7.1 deste aviso desde que os candidatos declarem, sob
compromisso de honra, no próprio requerimento e em alíneas sepa-
radas, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12.1 � A falta da declaração mencionada no número anterior
determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
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14 � O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-
nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovando a pos-
se das habilitações;

b) Fotocópias do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
devem constar, entre outros, a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passados pelas entidades
promotoras das acções em causa, e respectivas durações;

e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
de origem do candidato, da qual constem a natureza do vín-
culo à função pública e o tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública, bem como o tempo e o cargo
de funções dirigentes, se houver.

14.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do número anterior, desde que os mesmos se en-
contrem no seu processo individual.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

16.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto no
artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação é de-
finida de acordo com os critérios de preferência definidos no n.º 4
do artigo 13.º do referido Decreto-Lei n.º 49/99.

18 � De acordo com o resultado do sorteio realizado no dia 8 de
Julho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta
n.º 214/2003, o júri terá a seguinte composição:

18.1:

Presidente � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Maria Isabel Oliveira Sousa Jorge Rodrigues, chefe de
divisão.

2.º Justina Rodrigues Sousa Veiga Macedo, directora de
departamento.

Vogais suplentes:

1.º Maria Manuela Henriques Coelho da Silva, chefe de
divisão.

2.º Etelvina Maria Mendonça Araújo, chefe de divisão.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111149

Aviso

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 16 de Junho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral para provimento em comissão de serviço do seguinte cargo:

Um lugar de chefe da Divisão de Bibliotecas, Documentação e
Arquivo.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento do cargo colocado a concurso e cessa com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � Biblioteca Municipal e em toda a área
do município de Santa Maria da Feira.

5 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Área de actuação � Divisão de Bibliotecas, Documentação
e Arquivo, à qual compete: funções de conteúdo genérico, descritas
nos mapas I anexos à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, sem prejuízo das funções cometidas
no artigo 22.º do Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Mu-
nicipais da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 2003.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os mencionados nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 4.º

da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável por força do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

8 � Condições preferenciais � licenciatura em História e expe-
riência comprovada no exercício de funções correspondentes ao cargo
de direcção ou chefia na área para que é aberto o concurso.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevis-
ta profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma
classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os seguintes factores: habilitação académica exigível para o cargo, a
formação profissional e a experiência profissional.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do
cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados na
Divisão de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoalmen-
te ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, sem-
pre acompanhado da importância de 2,50 euros para pagamento da
taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

12 � É dispensada a apresentação da documentação que prove o
exigido no n.º 7.1 deste aviso desde que os candidatos declarem, sob
compromisso de honra, no próprio requerimento e em alíneas sepa-
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radas, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12.1 � A falta da declaração mencionada no número anterior
determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-

nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovando a pos-
se das habilitações;

b) Fotocópias do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
devem constar, entre outros, a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passadas pelas entidades
promotoras das acções em causa, e respectivas durações;

e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
de origem do candidato, da qual constem a natureza do vín-
culo à função pública e o tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública, bem como o tempo e o cargo
de funções dirigentes, se houver.

14.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do número anterior desde que os mesmos se en-
contrem no seu processo individual.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

16.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto no
artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação é de-
finida de acordo com os critérios de preferência definidos no n.º 4
do artigo 13.º do referido Decreto-Lei n.º 49/99.

18 � De acordo com o resultado do sorteio realizado no dia 8 de
Julho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta
n.º 214/2003, o júri terá a seguinte composição:

18.1:

Presidente � Carlos Jorge Campos Oliveira, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Joel de Jesus de Sousa Rocha, director de departamento.
2.º Mário Luís Dias Marques, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

1.º Maria Manuela Henriques Coelho da Silva, chefe de
divisão.

2.º Maria Isabel Oliveira Sousa Jorge Rodrigues, chefe de
divisão.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111152

Aviso

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 16 de Junho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-

cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral para provimento em comissão de serviço do seguinte cargo:

Um lugar de chefe da Divisão de Acção Social.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento do cargo colocado a concurso e cessa com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � instalações da Divisão de Acção Social
e em toda a área do município de Santa Maria da Feira.

5 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Área de actuação � Divisão de Acção Social, à qual compe-
te: funções de conteúdo genérico, descritas nos mapas I anexos à
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, sem prejuízo das funções cometidas no artigo 21.º do
Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 2003.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os mencionados nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 4.º

da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável por força do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

8 � Condições preferenciais � licenciatura em Serviço Social e
experiência comprovada no exercício de funções correspondentes
ao cargo de direcção ou chefia na área para que é aberto o concurso.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevis-
ta profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma
classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os seguintes factores: habilitação académica exigível para o cargo, a
formação profissional e a experiência profissional.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do
cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados
na Repartição de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de re-
cepção, sempre acompanhado da importância de 2,50 euros para
pagamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elemen-
tos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.
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12 � É dispensada a apresentação da documentação que prove o
exigido no n.º 7.1 deste aviso desde que os candidatos declarem, sob
compromisso de honra, no próprio requerimento e em alíneas sepa-
radas, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12.1 � A falta da declaração mencionada no número anterior
determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-

nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovando a pos-
se das habilitações;

b) Fotocópias do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
devem constar, entre outros, a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passadas pelas entidades
promotoras das acções em causa, e respectivas durações;

e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
de origem do candidato, da qual constem a natureza do vín-
culo à função pública e o tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública, bem como o tempo e o cargo
de funções dirigentes, se houver.

14.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do número anterior desde que os mesmos se en-
contrem no seu processo individual.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

16.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto no
artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação é de-
finida de acordo com os critérios de preferência definidos no n.º 4
do artigo 13.º do referido Decreto-Lei n.º 49/99.

18 � De acordo com o resultado do sorteio realizado no dia 8 de
Julho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta
n.º 214/2003, o júri terá a seguinte composição:

18.1:

Presidente � Carlos Jorge Campos Oliveira, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Mário Luís Dias Marques, chefe de divisão.
2.º Justina Rodrigues Sousa Veiga Macedo, directora de

departamento.

Vogais suplentes:

1.º Maria da Graça Coelho dos Santos, chefe de divisão.
2.º Maria Isabel Oliveira Sousa Jorge Rodrigues, chefe de

divisão.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111154

Aviso

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 16 de Junho de 2003, se en-

contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral para provimento em comissão de serviço do seguinte cargo:

Um lugar de chefe da Divisão de Estudos e Projectos.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento do cargo colocado a concurso e cessa com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � Paços do Município de Santa Maria da
Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais, as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Área de actuação � Divisão de Estudos e Projectos, à qual
compete: funções de conteúdo genérico, descritas nos mapas I ane-
xos à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, sem prejuízo das funções cometidas no n.º 6 do
artigo 19.º do Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Munici-
pais da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 2003.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os mencionados nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 4.º

da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável por força do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

8 � Condições preferenciais � licenciatura em Arquitectura e
experiência comprovada no exercício de funções correspondentes
ao cargo de direcção ou chefia na área para que é aberto o concurso.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevis-
ta profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma
classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os seguintes factores: habilitação académica exigível para o cargo, a
formação profissional e a experiência profissional.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do
cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interes-
sados na Divisão de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de
recepção, sempre acompanhado da importância de 2,50 euros para
pagamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elemen-
tos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
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dos em consideração pelo júri desde que devidamente com-
provados.

12 � É dispensada a apresentação da documentação que prove o
exigido no n.º 7.1 deste aviso desde que os candidatos declarem, sob
compromisso de honra, no próprio requerimento e em alíneas sepa-
radas, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12.1 � A falta da declaração mencionada no número anterior
determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-

nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovando a pos-
se das habilitações;

b) Fotocópias do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
devem constar, entre outros, a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos
das acções de formação frequentadas, passadas pelas en-
tidades promotoras das acções em causa, e respectivas
durações;

e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
de origem do candidato, da qual constem a natureza do vín-
culo à função pública e o tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública, bem como o tempo e o cargo
de funções dirigentes, se houver.

14.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do número anterior desde que os mesmos se en-
contrem no seu processo individual.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

16.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto no
artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação é de-
finida de acordo com os critérios de preferência definidos no n.º 4
do artigo 13.º do referido Decreto-Lei n.º 49/99.

18 � De acordo com o resultado do sorteio realizado no dia 8 de
Julho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta
n.º 214/2003, o júri terá a seguinte composição:

18.1:

Presidente � José Manuel da Silva Oliveira, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Mário Almeida Araújo, chefe de divisão.
2.º Joel de Jesus de Sousa Rocha, director de departamento.

Vogais suplentes:

1.º Maria Isabel Oliveira Sousa Jorge Rodrigues, chefe de
divisão.

2.º Maria Manuela Henriques Coelho da Silva, chefe de
divisão.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111161

Aviso

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 16 de Junho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral para provimento em comissão de serviço do seguinte cargo:

Um lugar de chefe da Divisão Administrativa.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchi-
mento do cargo colocado a concurso e cessa com o seu preenchi-
mento.

4 � Local de trabalho � Paços do Município de Santa Maria da
Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente ao que se encontra estabe-
lecido no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Área de actuação � Divisão Administrativa, à qual compe-
te: funções de conteúdo genérico, descritas nos mapas I anexos à
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, sem prejuízo das funções cometidas no n.º 2 do artigo 15.º
do Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Municipais da Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 2003.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os mencionados no artigo 4.º da Lei n.º 49/

99, de 22 de Junho, e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, e artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, na actual redacção da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
conjugado com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

8 � Condições preferenciais � licenciatura em Administração
Autárquica e experiência comprovada no exercício de funções cor-
respondentes a cargo de chefia na área para que é aberto o con-
curso.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevis-
ta profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma
classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os seguintes factores: habilitação académica exigível para o cargo, a
formação profissional e a experiência profissional.

Os candidatos enquadrados no n.º 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, consideram-se detentores de habi-
litação literária exigível para o cargo.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do
cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados na
Divisão de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoalmen-
te ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, sem-
pre acompanhado da importância de 2,50 euros para pagamento da
taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
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bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

12 � É dispensada a apresentação da documentação que prove o
exigido no n.º 7.1 deste aviso desde que os candidatos declarem, sob
compromisso de honra, no próprio requerimento e em alí-
neas separadas, a situação precisa em que se encontram relativamente
a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12.1 � A falta da declaração mencionada no número anterior
determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-

nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovando a pos-
se das habilitações;

b) Fotocópias do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
devem constar, entre outros, a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passados pelas entidades
promotoras das acções em causa e respectivas durações;

e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
de origem do candidato, da qual constem a natureza do vín-
culo à função pública e o tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública, bem como o tempo e o cargo
de funções dirigentes ou de chefia, se houver.

14.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do número anterior desde que os mesmos se en-
contrem no seu processo individual.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

16.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto no
artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação é de-
finida de acordo com os critérios de preferência definidos no n.º 4
do artigo 13.º do referido Decreto-Lei n.º 49/99.

18 � De acordo com o resultado do sorteio realizado no dia 8 de
Julho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta
n.º 214/2003, o júri terá a seguinte composição:

18.1:

Presidente � Carlos Ferreira Martins da Silva, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Mário Almeida Araújo, chefe de divisão.
2.º Justina Rodrigues Sousa Veiga Macedo, directora de

departamento.

Vogais suplentes:

1.º António Manuel da Conceição Alves, chefe de divisão.
2.º Maria Felismina Alves Moreira Topa, chefe de divisão.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-

mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111163

Aviso

1 � Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, faz-se público que, por
despacho do presidente da Câmara de 16 de Junho de 2003, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
geral para provimento em comissão de serviço do seguinte cargo:

Um lugar de chefe da Divisão de Saneamento Básico.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e demais legislação aplicável.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchimento
do cargo colocado a concurso e cessa com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � Paços do Município de Santa Maria da
Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente do que se encontra estabe-
lecido no anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Área de actuação � Divisão de Saneamento Básico, à qual
compete: funções de conteúdo genérico, descritas nos mapas I ane-
xos à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, sem prejuízo das funções cometidas no n.º 5 do
artigo 19.º do Regulamento da Macroestrutura dos Serviços Munici-
pais da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 10 de Fevereiro de 2003.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os mencionados nos n.os 1, 4 e 5 do artigo 4.º

da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável por força do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

8 � Condições preferenciais � licenciatura em Engenharia Civil
e experiência comprovada no exercício de funções correspondentes
ao cargo de direcção ou chefia na área para que é aberto o concurso.

9 � Métodos de selecção � avaliação curricular (AC) e entrevis-
ta profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma
classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os seguintes factores: habilitação académica exigível para o cargo, a
formação profissional e a experiência profissional.

9.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até trin-
ta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do
cargo.

10 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados na
Divisão de Recursos Humanos), dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoalmen-
te ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, sem-
pre acompanhado da importância de 2,50 euros para pagamento da
taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
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bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, número fiscal de contribuinte, residência, código postal
e telefone);

b) Habilitações literárias e ou profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que o candidato repute suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente
comprovados.

12 � É dispensada a apresentação da documentação que prove o
exigido no n.º 7.1 deste aviso desde que os candidatos declarem, sob
compromisso de honra, no próprio requerimento e em alíneas sepa-
radas, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido diploma.

12.1 � A falta da declaração mencionada no número anterior
determina a exclusão do concurso.

13 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 � O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompa-

nhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovando a pos-
se das habilitações;

b) Fotocópias do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte;

c) Curriculum vitae datado e devidamente assinado, do qual
devem constar, entre outros, a formação académica, a for-
mação profissional e a experiência profissional;

d) Documentos autênticos ou autenticados comprovativos das
acções de formação frequentadas, passados pelas entidades
promotoras das acções em causa, e respectivas durações;

e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo serviço
de origem do candidato, da qual constem a natureza do vín-
culo à função pública e o tempo de serviço na categoria, na
carreira e na função pública, bem como o tempo e o cargo
de funções dirigentes, se houver.

14.1 � É dispensada aos funcionários da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira a apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e e) do número anterior desde que os mesmos se en-
contrem no seu processo individual.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16 � Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de clas-
sificação final:

16.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o es-

tabelecido n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

16.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com
o definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

16.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � No sistema de classificação final é aplicado o disposto no
artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

17.1 � Em caso de igualdade de classificação, a ordenação é de-
finida de acordo com os critérios de preferência definidos no n.º 4
do artigo 13.º do referido Decreto-Lei n.º 49/99.

18 � De acordo com o resultado do sorteio realizado no dia 8 de
Julho de 2003 pela Comissão de Observação e Acompanhamento
dos Concursos para os Cargos Dirigentes e de acordo com a acta
n.º 214/2003, o júri terá a seguinte composição:

18.1:

Presidente � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador.
Vogais efectivos:

1.º Mário Almeida Araújo, chefe de divisão.
2.º Joel de Jesus de Sousa Rocha, director de departamento.

Vogais suplentes:

1.º Maria da Graça Coelho dos Santos, chefe de divisão.
2.º Maria Felismina Alves Moreira Topa, chefe de divisão.

O presidente do júri será substituído nas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

14 de Julho de 2003. � O Vereador do Pelouro de Administra-
ção, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge Cam-
pos Oliveira. 3000111167

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 14 de Julho do corren-
te ano, se procedeu à reclassificação profissional, nos termos da alí-
nea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
do seguinte funcionário:

O funcionário reclassificado será provido em regime de comissão
de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, de acordo com
a alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9
de Setembro, produzindo efeitos a partir da data da publicação deste
aviso no Diário da República.

Isento do visto do Tribunal de Contas.

21 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000231803

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Edital

Projecto de loteamento da responsabilidade
de Dora Paula Jesus Grave

O Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, presidente da Câmara Municipal:

Torna público que se encontra em fase de discussão pública o
projecto de loteamento da responsabilidade de Dora Paula Je-
sus Grave, situado no Beco do Sol, no lugar de Ervedal, fregue-
sia de Santo André de Vagos, nos termos do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e em conformidade
com os n.os 1 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de

Nome

José Filipe dos Santos Mota ...... Cantoneiro de vias ...................... 4/162 Tractorista .................................................... 4/172

Escalão/
índice

Escalão/
índice

Categoria actual Categoria após a reclassificação

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4
de Junho.

A exposição da proposta do projecto de loteamento da responsa-
bilidade de Dora Paula de Jesus Grave, situado no Beco do Sol, no
lugar de Ervedal, freguesia de Santo André de Vagos, estará patente
na sede do município de Vagos e na sede da Junta de Freguesia de
Santo André de Vagos a partir do dia 11 de Agosto de 2003 até ao
dia 1 de Setembro de 2003.

O período de discussão pública decorrerá entre o dia 11 de Agosto
de 2003 e o dia 1 de Setembro de 2003, durante os dias úteis e
nas horas normais de expediente, isto é, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 17 horas.

Os interessados devem apresentar as suas observações ou suges-
tões relativamente ao projecto de loteamento em causa por escrito,
e em impresso próprio a conceder pelos serviços, dirigidos ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Vagos.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor,
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume e publicados
em três jornais.

E eu, (Assinatura ilegível.), chefe de Divisão Administrativa da
Câmara Municipal de Vagos, o subscrevo.

21 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel
Rocha da Cruz. 3000111131
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso n.º 130/2003

Em cumprimento do disposto 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, por meu despa-
cho de 23 de Julho de 2003, proferido no âmbito das competências
detidas em matéria de gestão de pessoal, conforme 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, foram reclassificadas profissio-
nalmente, ao abrigo do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, que aplica à administração local o Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, as seguintes funcionárias:

Maria Celina Silva Carvalho e Ana Cristina Martins Alves Ara-
újo, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, índice 125,
escalão 1 � para a categoria de auxiliar técnico de educação,
índice 195, escalão 1.

Maria Fernanda Oliveira Martins Costa, Maria Margarida Silva
Araújo Azevedo, Maria Lurdes Ferreira Silva e Alice Maria
Freitas Peixoto, com a categoria de auxiliar de serviços ge-
rais, índice 134, escalão 2 � para a categoria de auxiliar téc-
nico de educação, índice 195, escalão 1.

As interessadas deverão aceitar as nomeações no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

24 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, Armindo B. A.
Costa. 1000231783

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de seis lugares de auxiliar de serviços gerais

1 � Nos termos do que dispõe o 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, de harmonia com o meu despa-
cho de 19 de Junho de 2003, no uso da competência que me foi
delegada por despacho do presidente da Câmara datado de 7 de Ja-
neiro de 2002, nos termos do artigo 69.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, se encontra aberto o concurso em epígrafe, pelo pra-
zo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no Diário da República, pertencente ao grupo de
pessoal auxiliar.

2 � Do total do número de lugares, um é reservado a candidatos
com deficiência, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

3 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Validade � o concurso é válido para as vagas postas a con-
curso, caducando com o seu preenchimento.

5 � Local de trabalho � Serviço de Parques e Jardins da Câmara
Municipal de Viseu.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de
1989.

7 � Remuneração e condições de trabalho � a remuneração
mensal será fixada nos termos do sistema retributivo da função pú-
blica para a categoria: escalão 1, índice 125, a que corresponde o
vencimento de 387,92 euros.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamen-
te vigentes para os funcionários da Administração Pública.

8 � Requisitos de admissão:
8.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
8.2 � Requisitos especiais � a posse da escolaridade mínima

obrigatória, consoante a idade dos candidatos.
8.3 � Podem ainda candidatar-se ao presente concurso pessoas

com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.
9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser

obrigatoriamente formalizadas, sob pena de exclusão, em requeri-

mento tipo, que poderá ser obtido na Secção de Recrutamento e
Formação da Câmara Municipal de Viseu, podendo este ser entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, através de carta registada
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, e
endereçado à Câmara Municipal de Viseu, Praça da República, 3514-
-501 Viseu, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data de
emissão, validade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, número de tele-
fone, código postal e localidade);

b) Concurso a que se candidata, com indicação da série, nú-
mero e data do Diário da República em que se encontra
publicado o presente aviso;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
como relevantes para a apreciação do seu mérito, os quais
só serão tidos em conta se devidamente comprovados.

9.1 � Os candidatos com deficiência deverão declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, devendo ainda mencionar no
respectivo requerimento todos os elementos necessários ao cumpri-
mento do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

10 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos dos seguintes documentos:

a) Certificado comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte;
c) Curriculum vitae, devidamente comprovado, datado e assi-

nado.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98 desde que os candidatos declarem, sob compromisso de
honra e em alíneas separadas, a situação em que se encontram rela-
tivamente a cada uma delas.

12 � Métodos de selecção � o método de selecção dos candida-
tos é constituído por: prova de conhecimentos (PC), avaliação cur-
ricular (AC) e entrevista profissional de selecção (EPS).

12.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos exigíveis e adequados ao exercício da função.

Consiste numa prova escrita de conhecimentos gerais e específi-
cos, de natureza teórica, com duração de noventa minutos.

Será pontuada de 0 a 20 valores e terá carácter eliminatório,
considerando-se excluídos os candidatos que obtiverem classificação
inferior a 9,5 valores.

Versará sobre os seguintes temas e respectiva legislação:

a) Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro;

b) Regime de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, e respectivas alterações (Decreto-Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

c) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

d) Carta Ética � 10 Princípios Éticos da Administração Pú-
blica, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 47/97, de 22 de Março;

e) Decreto-Lei n.º 61/85, de 12 de Março � Estabelece nor-
mas de disciplina e ordenamento dentro dos complexos,
recintos e áreas de competição desportiva;

f) Portaria n.º 371/91, de 30 de Abril � Regulamenta as me-
didas de segurança nos recintos desportivos.

12.2 � A avaliação curricular será pontuada de 0 a 20 valores e
tem por objectivo avaliar as aptidões pessoais e profissionais dos
candidatos com base na análise do currículo.

Serão apreciados os factores relativos às habilitações literárias, à
formação e experiência profissional adequadas ao lugar a prover.

12.3 � A entrevista profissional de selecção, igualmente pontu-
ada de 0 a 20 valores, terá em vista avaliar, numa relação interpes-
soal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, sendo ponderados os seguintes factores:

Motivação e interesse pelo lugar;
Capacidade de expressão e fluência verbal;
Responsabilidade e maturidade profissional;
Qualificação e perfil para o cargo.
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A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 valores,
que resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 2PC + AC + 2EPS

5
em que:

CF = classificação final;
PC = prova prática de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de actas de
reuniões do júri do concurso, sendo facultadas aos candidatos sem-
pre que solicitadas.

14 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com defi-
ciência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, tem
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal, desde que devidamente comprovada.

14.1 � Os candidatos com deficiência devem declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata de documento comprovativo.

Devem ainda mencionar as respectivas capacidades de expressão/
comunicação, com vista ao cumprimento do disposto no n.º 1 do
artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 29/2001.

15 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 � A publicitação da relação de candidatos e da lista de classi-

ficação final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e mediante afixação no
expositor junto aos Recursos Humanos da Câmara Municipal de
Viseu.

17 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � vereador Dr. António Guilherme de Jesus Pais de
Almeida.

Vogais efectivos:

Engenheiro Henrique Custódio Oliveira Domingos, chefe
de divisão, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e Dr. Tiago Filipe Paiva Fonseca Gomes
de Freitas, técnico superior de desporto de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

António Vasco Anjos de Almeida, encarregado de parques
desportivos/recreativos, e José António Ferreira Morais,
técnico profissional de acção social ed. principal.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

10 de Julho de 2003. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, António Botelho Pinto. 3000111417

JUNTA DE FREGUESIA DE FETEIRAS

Edital

Brasão, bandeira e selo

João Manuel Raposo Barbosa, presidente da Junta de Freguesia de
Feteiras, do município de Ponta Delgada:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Feteiras, do município de Ponta Delgada, tendo em conta
o parecer emitido em 11 de Abril de 2003 pela Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabele-
cido, 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 Fregue-
sia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 10 de Julho de 2003:

Brasão � escudo de vermelho, chafariz de prata repuxando água
de prata e azul; em chefe, açor estendido de prata, realçado
de negro, sustendo nas garras um escudete de azul, carregado
de cinco besantes de prata; em campanha, dois fetos de ouro
com os pés passados em aspa. Coroa mural de prata de três

torres. Listel branco, com a legenda a negro: «FETEIRAS �
PONTA DELGADA».

Bandeira � esquartelada de azul e amarelo. Cordão e borlas de
ouro e azul. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Feteiras � Ponta Delgada».

10 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, João Manuel
Raposo Barbosa. 1000231775

JUNTA DE FREGUESIA DE MEIXEDO

Edital

Brasão, bandeira e selo

João Caldas Rua, presidente da Junta de Freguesia de Meixedo, do
município de Montalegre:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Meixedo, do município de Montalegre, tendo em
conta o parecer emitido em 15 de Maio de 2003 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta
Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 13 de
Julho de 2003:

Brasão � escudo de prata, duas cruzes de Calvário, de negro,
alinhadas em faixa, entre carvalho arrancado de verde, em
chefe e monte pedregoso de negro movente da ponta. Coroa
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «MEIXEDO � MONTALEGRE».

Bandeira � verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Meixedo � Montalegre».

16 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, João Caldas Rua.
3000111446

JUNTA DE FREGUESIA DE PESO DA RÉGUA

Edital

Brasão, bandeira e selo

José Pinto Coutinho Júnior, presidente da Junta de Freguesia de Peso
da Régua, do município de Peso da Régua:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Peso da Régua, do município de Peso da Régua, tendo
em conta o parecer 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 Jun-
ta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 14 de Julho
de 2003:

Brasão � escudo de prata, dois cachos de uvas de púrpura, sus-
tidos de verde e um cálice de vermelho, tudo bem ordenado;
campanha diminuta ondada de azul e prata de três peças. Coroa
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «FREGUESIA de PESO da RÉGUA».

Bandeira � vermelha. Cordão e borlas de prata e vermelho.
Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Peso da Régua».

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, José Pinto Cou-
tinho Júnior. 3000111470

JUNTA DE FREGUESIA DE SANFINS

Edital

Brasão, bandeira e selo branco

Manuel Gonçalves Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de
Sanfins, do município de Valença:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da Junta de Freguesia de Sanfins, do município de Valença,
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considerando o parecer emitido em 27 de Maio de 2003 pela Co-
missão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses.
Em 19 de Junho de 2003, o parecer, por proposta desta Junta de
Freguesia, foi aprovado em sessão da Assembleia da Freguesia de
Sanfins:

Brasão � escudo de vermelho, leão de ouro segurando nas
garras um báculo de prata; em campanha, pé de batateira
arrancado, de prata, com os tubérculos de ouro, com os
ramos dispostos em orla. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «SANFINS �
VALENÇA».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e vermelho. Has-
te e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Sanfins � Valença».

4 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, Manuel Gonçalves
Fernandes. 3000109567

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA
DOS OLIVAIS

Aviso

Nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, da categoria principal da carreira de as-
sistente administrativo do quadro de pessoal desta Junta de Fregue-
sia, a seguir se indica a lista de classificação final dos candidatos ao
concurso interno de acesso para provimento de duas vagas de assis-
tente administrativo principal, homologado em reunião da Junta de
16 de Junho de 2003:

Rute Sofia Florêncio Lima de Jesus � 15,35 valores.
Maria Teresa Pereira Antunes Elias � 14,60 valores.
Maria Elisabete da Silva Matos Santos � 13,35 valores.
Helena Maria de Oliveira Guerreiro Bastos � 11,50 valores.

21 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, José Manuel Rosa
do Egipto. 3000111662

Aviso

A Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa, torna público que, por deliberação do órgão executivo a 16 de
Junho de 2003, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, foram nomeadas para a categoria de assistente administrativo
principal as seguintes funcionárias:

Rute Sofia Florêncio Lima de Jesus.
Maria Teresa Pereira Antunes Elias.

21 de Julho de 2003. � O Presidente da Junta, José Manuel Rosa
do Egipto. 3000111664

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CAETANO

Edital

Brasão, bandeira e selo

Carlos Alberto Correia Goulart, presidente da Junta de Freguesia de
Sanhoane, do município da Madalena:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de São Caetano, do município de Madalena, tendo em con-
ta o parecer emitido em 30 de Dezembro de 2002 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decre-
to-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de
Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 27 de Junho de
2003:

Brasão � escudo de ouro, galeão de negro mastreado e cordoado
do mesmo, realçado de prata e vestido de azul, vogante em

campanha diminuta ondada de verde e prata de três peças, a
do centro carregada de dois peixes de azul, animados e real-
çados de ouro. Coroa mural de prata de três torres. Listel
branco, com a legenda a negro: «S. CAETANO � MADA-
LENA».

Bandeira � azul. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e lança
de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de S. Caetano � Madalena».

15 de Junho de 2003. � O Presidente da Junta, Carlos Alberto
Correia Goulart. 1000231776

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA

Aviso

Para os devidos efeitos torna-se público que o conselho de admi-
nistração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de
Coimbra, em sua reunião de 13 de Junho de 2003, deliberou autori-
zar o pedido de requisição da técnica superior de 2.ª classe Maria
Susete Guerreiro Malho, do quadro de pessoal da Câmara Municipal
da Figueira da Foz, com efeitos reportados ao dia 1 de Julho de 2003.

25 de Julho de 2003. � O Administrador-Delegado, Manuel Cor-
reia de Oliveira. 3000111282

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DE VIANA DO CASTELO

Aviso

Torna-se público que, por deliberação do nosso conselho de ad-
ministração em sua reunião de 9 de Julho de 2003, na sequência de
concurso interno de acesso limitado, foi feita a seguinte nomeação:

José Luís Gonçalves Afonso Rego � nomeado na categoria de
técnico superior principal do grupo de pessoal técnico supe-
rior.

Nos termos do artigo 11.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, a aceitação do lugar deverá ter lugar no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República.

(Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do disposto na Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Julho de 2003. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Maria Costa. 1000231788

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

Aviso de rectificação

Concurso interno de acesso geral para o provimento
de dois lugares de assistente administrativo principal

Por o aviso n.º 14/2003, do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, n.º 161, de 15 de Julho de 2003, conter im-
precisões, pelo presente se procede à devida correcção.

Assim, onde se lê «Despacho n.º 15/2003, de 24 de Junho de
2003 � assistente administrativo especialista» deve ler-se «Despa-
cho n.º 15/2003, de 24 de Junho de 2003 � assistente administra-
tivo principal».

15 de Julho de 2003. � O Presidente da Câmara, José Raul Guer-
reiro Mendes dos Santos. 1000231801
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4. Empresas � Registo comercial
SANTARÉM
ABRANTES

JOÃO RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1954/
030507; identificação de pessoa colectiva n.º P 506513157; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030507.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Abril de 2003, no Cartório Notarial de Abrantes, pe-
rante mim, Licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º João Nazaré Rodrigues, natural da freguesia de Alvega, conce-
lho de Abrantes, casado, sob o regime da comunhão de adquiridos,
com Maria Manuela dos Santos Basílio Rodrigues, residente habitual-
mente na Travessa de Santo António, no lugar de Ribeira do Fernando,
freguesia de Concavada, concelho de Abrantes, número de identifica-
ção fiscal 125488459.

2.ª Maria Manuela dos Santos Basílio Rodrigues, natural da fregue-
sia de Alvega, aludida, casada no indicado regime da comunhão de
adquiridos com o primeiro outorgante, e com ele convivente, núme-
ro de identificação fiscal 149923570.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, a do primeiro, por conhe-
cimento pessoal, e a da segunda, pela exibição do bilhete de identida-
de n.º 7306993, emitido em 11 de Maio de 1993, pelo Centro de
Identificação Criminal de Lisboa.

Pelos outorgantes foi declarado:
Que, pela presente escritura, celebram entre si um contrato de

sociedade que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta a
firma João Rodrigues & Rodrigues, L.da, e vai ter a sua sede na Tra-
vessa de Santo António, 4, no lugar da Ribeira do Fernando, freguesia
de Concavada, concelho de Abrantes.

2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de pronto-socorro, comér-
cio a retalho de automóveis, tractores, motocultivadores, alfaias agrí-
colas suas representações e acessórios.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 13 750 euros, pertencente ao sócio João Nazaré
Rodrigues, e outra do valor nominal de 11 250 euros, pertencente à
sócia Maria Manuela dos Santos Basílio Rodrigues.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou estranhos à so-
ciedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura
de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferência,
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

7.º

É permitida a amortização de quota nos seguintes casos:
a) Por falência ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao respecti-

vo titular; e
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judicial

sobre a quota.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convo-
cação das assembleias gerais, far-se-á por meio de carta registada
enviada aos sócios, com pelo menos 20 dias de antecedência.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica desde já nomeado gerente o sócio João Nazaré Rodrigues.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 2001593007

SAFIABRANTES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1953/
030506; identificação de pessoa colectiva n.º P 506468518; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030506.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Abril de 2003, no Cartório Notarial de Vila de Rei,
perante mim, Paula Cristina Baptista Valentim, respectiva notária,
compareceu como outorgante:

Filipe Gonçalo Maia Capucho, que outorga por si e na qualidade de
procurador em representação de sua mulher Sandra Isabel Marques
Gaspar Capucho, naturais, ele, de Abrantes (São Vicente), Abrantes, e
ela, de Mação, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, re-
sidentes na Rua de D. Lopo de Almeida, lote 70, rés-do-chão, direito,
Vale de Rãs, São Vicente, Abrantes.

Verifiquei:
A identidade do outorgante por exibição da carta de condução

n.º SA-96497 de 12 de Dezembro de 1994, emitida em Santarém, pela
Direcção-Geral de Viação.

A indicada qualidade por procuração que apresentou.
Pelo outorgante, por si e na qualidade em que outorga, foi declarado:
Que ele e a sua representada celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas que se regerá nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAFIABRANTES � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de Lopo de Almeida, lote 70, rés-
-do-chão, direito, Vale de Rãs, freguesia de São Vicente, concelho de
Abrantes.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: construção civil e urbanizações,
reconstrução de imóveis, compra e venda de imóveis para revenda,
aluguer de imóveis, materiais de construção e terraplanagens.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente 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
25 000 euros e está dividido em duas quotas de 12 500 euros, uma de
cada sócio.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
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gerentes designados em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

Sempre que a lei não exija formalidades especiais as assembleias
gerais serão convocadas, por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 2001592990

ALMEIRIM

ANDRÉ MESQUITA � AUTOMÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 867/
000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504928864; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 8/030514.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social para
€ 75 000, sendo o aumento de € 70 000, realizado por incorporação
de prestações suplementares, em reforço da quota do sócio único.

Em consequência deste aumento foram alterados os artigos 2.º e o
n.º 1 do 3.º do pacto social, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos automó-
veis e acessórios, Reparações automóveis. Consultoria empresarial
elaboração de projectos e investimentos, transportes rodoviários de
mercadorias. Exploração de estabelecimentos de restauração e bebi-
das, compra e venda de bens imóveis, execução de trabalhos de cons-
trução civil e obras públicas, aluguer de veículos automóveis, comér-
cio de vestuário e acessórios, informática, telecomunicações,
consultoria em recursos humanos, formação profissional, selecção e
orientação profissional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado é de 75 000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único.

O texto do contrato da sociedade na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002090351

CANTARRILHA & BENTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 520/
940803; identificação de pessoa colectiva n.º 503244546; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/020313.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
social de 400 000$ para € 5000, sendo este reforço, realizado me-
diante entradas em dinheiro.

Em consequência desta alteração o artigo 3.º do pacto social ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado pela soma de três quotas, sendo uma de valor
nominal de 2500 euros pertencente à sócia Maria José da Cruz Bento
Cantarrilha, e as duas restantes do valor nominal de 1250 euros, cada,
e pertencentes uma a cada um dos sócios, António Marques Cantarrilha
e Célia Maria da Cruz Bento.

O texto do contrato da sociedade com a redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 1000224141

QUINTA DAS TORGUEIRAS (SOCIEDADE AGRÍCOLA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 225/
890216; identificação de pessoa colectiva n.º 502108460; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 34/011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para € 5000, foi realizado por incor-
poração reservas no valor de 2410$, subscrito 482$ pela sócia Maria
Paula de Pitta e Cunha Nunes de Carvalho; 1446$ pelo sócio Eduar-
do Fernando Street Manoel Nunes de Carvalho; 241$ pela sócia Vera
Pitta e Cunha Nunes de Carvalho e 241$ pelo sócios Pedro Cunha
Manoel Nunes de Carvalho, para reforço das suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma das quotas seguintes: uma, de 3000 euros, do só-
cio Eduardo Fernando Strett Manoel Nunes de Carvalho, uma, de
1000 euros, da sócia Maria Paula de Pitta e Cunha Nunes de Carva-
lho, uma de 500 euros, do sócio Pedro Cunha Manoel Nunes de Car-
valho, e outra, também de 500 euros da sócia Vera Pitta e Cunha
Nunes de Carvalho.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou depositado
na respectiva pasta.

10 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002090114

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA BOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 114/
870522; identificação de pessoa colectiva n.º 501830324; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 39/011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para € 5000, foi realizado por incor-
poração reservas no valor de 2410$, subscrito 1205$ pelo sócio José
Augusto da Costa Botas; 602$50 pela sócia Maria Felismina Caetano
Monteiro; 301$25 pela sócia Maria Guiomar Caetano da Costa;
301$25 pelo sócio Rui Caetano da Costa; em consequência, foi altera-
do o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas, assim distribuídas: uma de
2500 euros do sócio José Augusto da Costa Botas, outra de 1250 euros
da sócia Maria Felismina Caetano Monteiro, outra de 625 euros da
sócia Maria Guiomar Caetano da Costa, e outra de 625 euros do sócio
Rui Caetano da Costa.

O texto do contrato social na sua redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

17 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002090068

HORTOTOMATE � COMÉRCIO E PRODUÇÃO
DE HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1093/
030321; identificação de pessoa colectiva n.º 504254910;
averbamento n.º 5 e averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1, inscrição
n.º 3 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 5, 8, 17,
18, 19 e 20/030321.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado parcialmente o
pacto quanto aos artigos 2.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte re-
dacção: 

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de António Moita, lugar de
Cortiçois, freguesia de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim,
sendo a sua zona de actuação geográfica principal o Ribatejo, poden-
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do a gerência deliberar a mudança de sede e criar sucursais ou outras
formas locais de representação em qualquer parte do território na-
cional ou estrangeiro, sempre nos termos das disposições legais apli-
cáveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de pro-
dutos hortícolas; assegurar a programação da produção de produtos
hortícolas e a adaptação à procura, em quantidade e qualidade; pro-
mover a concentração da oferta e a colocação no mercado da produ-
ção dos sócios; reduzir os custos de produção e regularizar os preços
na produção; promover práticas de cultivo e técnicas de produção e
de gestão dos resíduos respeitadoras do ambiente, nomeadamente para
proteger a qualidade das águas, do solo e da paisagem e para preservar
e ou fomentar a biodiversidade.

Certifico também que Anabela Monteiro Fernandes Pelixo e Vítor
Manuel Charana Rabita cessaram funções de gerência que exerciam
na mesma sociedade por renuncia em 30 de Outubro de 2002.

Mais certifico que ainda na referida sociedade se procedeu ao au-
mento de capital de € 11 500 para € 16 000 sendo o valor do au-
mento de € 4500, realizado em dinheiro, através da entrada de no-
vos sócios, em consequência, foram alterados os artigos 1. º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º e adicionados os n.os 12.º, 13.º, 14.º, 15.º,
16.º, 17.º e 18.º após estas alterações, o pacto social ficou com a
seguinte redacção: 

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação HORTOTO-
MATE � Comercio e Produção de Hortícolas, L.da, e constitui uma
organização de produtores, sob a forma comercial e de responsabili-
dade limitada, na acepção usada no Regulamento (CE) n.º 2200/96,
do Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que se regerá por esse regu-
lamento e demais legislação nacional e comunitária reguladora das
organizações de produtores no sector das frutas e dos produtos
hortícolas, designadamente o Decreto-Lei n.º 49/95, de 15 Março.

ARTIGO 4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, nunca inferior ao
garante do tempo e duração estipulado por lei e eficácia das tarefas
legais a que se propõe.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
16 000 euros e corresponde à soma de 32 quotas iguais no valor no-
minal de 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ 1.º O capital social deverá ser realizado e detido maioritariamente
por sócios produtores em percentagem não inferior a 75%, em nú-
mero correspondente no mínimo a igual percentagem da totalidade
dos sócios, não podendo nenhum destes ter uma percentagem de ca-
pital superior a 35%.

ARTIGO 6.º

Os sócios produtores obrigam-se a: 
1 � Aplicar em matéria de conhecimento da produção, da

comercialização e da protecção do ambiente, as regras comuns
adoptadas pela organização de produtores correspondente a esta so-
ciedade, nomeadamente: 

a) Conhecimento da produção: informar atempadamente as áreas e
produtos cultivadas; informar sobre ou aumento ou redução de áreas;
declarar sobre as quantidades colhidas ou stocks disponíveis; informar
sobre instalações e capacidade de armazenagem.

b) Regras comuns de produção: designação de produtos e variedade
recomendadas; utilização de sementes e outro material seleccionado;
práticas culturais e agronómicas; utilização adequada e continuada de
fito-fármacos e agro-químicos em geral, com indicação dos recomen-
dados, e focos de aplicação e intervalos de segurança; recurso a pra-
ticas biológicas que permitam preservar melhor o meio ambiente.

c) Regras comuns de comercialização: indicação de datas previstas
de colheitas, duração e escalonamento; tratamentos de operações de
pré-colheita, estado de maturação, calibres ou quaisquer outros crité-
rios de selecção; normas a observar nas operações de colheita
manuseamento; tipos de material e embalagem a utilizar na colheita
e a condicionamento; modo de requisição e entrega das embalagens a
utilizar na colheita e transporte; transporte dos produtos, horário de
recepção de controlo de qualidade e identificação dos lotes entregues
por cada produto; armazenagem, conservação, normalização,
calibragem, classificação e constituição de lotes homogéneos; identi-
ficação, origem e preparação para expedição; condições de recepção

e escoamento de refugos; especificações sobre vendas, seguros, abo-
nos e liquidações.

d) Regras comuns de protecção do ambiente: utilização racional de
adubos e estrumes de modo a não causar problemas ambientais; utili-
zação das doses e concentrações adequadas de fito-fármacos nos tra-
tamentos das culturas, privilegiando sempre que possível outros mé-
todos de protecção; controlo dos teores máximos de resíduos dos
fito-fármacos e adubos dos produtos hortícolas; reciclagem de mate-
riais usados através de recolha e entrega em centros próprios.

2 � Apenas ser membro, como produtor de uma das categorias de
produtos, designadamente, produtos hortícolas.

3 � Vender por intermédio da sociedade a totalidade da sua produção.
No entanto, se a sociedade o permitir e nas condições por esta

determinadas, sempre enquadradas nas disposições legais em vigor, que
esta se obriga a cumprir, os sócios produtores podem: 

a) Até uma percentagem máxima, estipulada em regulamentação
própria para o efeito, os sócios produtores, efectuar no local de explo-
ração, vendas directas ao consumidor para utilização pessoal;

b) Comercializar directamente ou por intermédio de outra organi-
zação de produtores determinada pela sociedade, os produtos que re-
presentem um volume marginal em relação ao volume comercializável
desta mesma sociedade;

c) Comercializar por intermédio de outra organização de produto-
res determinada por esta sociedade, os produtos que pelas suas carac-
terísticas, não são à priori abrangidos pelas actividades comerciais desta
sociedade;

d) Ser autorizados, relativamente a determinados produtos nos ter-
mos de procedimento de legislação própria para o efeito, a celebrar
de forma derrogatória, degressiva e transitória, até a datas que este-
jam devidamente previstas na respectiva legislação contratos direc-
tos com a empresa de transformação.

4 � Fornecer as informações pedidas pela sociedade para fins es-
tatísticos, que podem dizer nomeadamente respeito as superfícies, às
colheitas, aos rendimentos e às vendas directas.

5 � Pagar as contribuições financeiras previstas pelos estatutos
para a comercialização e o aprovisionamento do fundo operacional
prevista em legislação própria para o efeito.

ARTIGO 7.º

Sanções: 
1.ª a) A violação culposa e grave dos deveres ou o não cumprimen-

to dos objectivos previstos neste pacto social, pode implicar a aplica-
ção de sanções, tais como repreensão escrita, multa ou exclusão.

b) A sociedade deverá manter um registo actualizado e detalhado
de todas as sanções aplicadas de facto aos seus sócios, bem como de
todos os processos desencadeados nesse sentido ainda que não tenham
culminado com a aplicação concreta de sanções.

2.ª 1 � São sancionadas com repreensão escrita ou multa, confor-
me o grau de gravidade e culpa, os sócios que violem os seguintes
deveres: 

a) Não aplicar as disposições do Programa de Acção/Operacional
aprovados pela assembleia geral, no âmbito da prestação de informa-
ções e submissão aos controlos tidos por necessários pela sociedade;

b) Não fornecer as informações pedidas pela sociedade para fins
estatísticos, nomeadamente respeitantes às superfícies, colheitas e
rendimentos;

c) Não entregar a sua produção de acordo com as condições
fitossanitárias exigidas pelas normas nacionais e comunitárias para os
produtos destinados à transformação;

d) Tomar-se a título de qualquer dos produtos provenientes da mesma
exploração compreendidos na categoria da sociedade, associados de
qualquer outra;

e) Deixar de tomar parte das assembleias gerais de forma injus-
tificada;

f) Não participar em geral nas actividades da Organização de Pro-
dutores e prestar os serviços que lhes competir;

g) Não comunicar à direcção com antecedência de 60 dias, relati-
vamente à data em questão, por carta registada, com aviso de recep-
ção, quando deixar de exercer a exploração na área da sociedade;

h) Não comunicar, por carta registada com aviso de recepção, com
antecedência de 90 dias relativamente à data em questão, a sua von-
tade de não produzir qualquer dos produtos.

2 � Serão obrigatoriamente condenados em multa de montante
superior aos mínimos previstos no numero seguinte, os sócios a quem
tenham sido dirigidas já três repreensões escritas.

3.ª Aos casos de menor gravidade e culpa será deliberado pela
assembleia geral uma repreensão escrita, enviada por carta registada
com aviso de recepção que seguirá os termos processuais estipulados
no n.º 2 do 7.º número deste artigo.

4.ª Nos casos de se verificar a aplicação de uma sanção de multa,
cabe aos sócios, face ao grau de gravidade e culpa apresentados, de-
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terminar o montante concreto da multa a aplicar, dentro dos seguin-
tes valores: 

a) Quando o infractor for uma pessoa singular, o valor da multa
oscilará entre 50 euros e 500 euros por cada infracção;

b) Quando o infractor for uma pessoa colectiva, o valor da multa
oscilará entre 100 euros e 1000 euros por cada infracção.

5.ª 1 � Poderão ser excluídos os sócios que, de forma grave e
culposa violem os seguintes deveres: 

a) Deixem de produzir por prazo superior a dois anos;
b) Não efectuem o pagamento das contribuições aprovadas pela

assembleia geral, para fazer face às despesas de funcionamento regu-
lares da sociedade e do fundo operacional;

c) Não entreguem a totalidade da produção ou a quantidade que se
encontrar acordada;

d) Passem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com a
sociedade quer em nome próprio quer através da interposta pessoa ou
empresa;

e) Transfiram para outros os benefícios que só aos sócios é licito
obter;

f) Vendam por intermédio da sociedade produtos originários de
exploração agrícola pertencente a outra pessoa singular ou colectiva;

g) Tenham sido declarados em estado de falência, falência fraudu-
lenta ou de insolvência;

h) Tenham sido demandados pela sociedade, havendo sido conde-
nados por decisão transitada em julgado;

i) Tenham cometido crime que implique a suspensão dos direitos
civis;

j) Tenham sido já condenados no pagamento de, pelo menos, três
multas.

2 � A decisão de aplicação de uma pena de exclusão deve ser pro-
posta pela sociedade para ser aprovada em assembleia geral por maio-
ria de dois terços dos sócios presentes na mesma.

6.ª 1 � Da aplicação das demais sanções propostas pela sociedade
pode sempre o sócio recorrer para a assembleia geral, que decidirá
por maioria simples dos sócios presentes.

2 � Da aplicação das sanções aprovadas em assembleia geral, pode
sempre o sócio recorrer para nova assembleia geral.

7.ª 1 � A aplicação das sanções previstas neste documento é sem-
pre precedida de um processo escrito, nos termos dos números se-
guintes.

2 � O processo inicia-se com a notificação aos sócios de uma nota de
culpa da qual devem constar obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) Indicação e qualificação das infracções;
b) Prova produzida;
c) Proposta de sanção a aplicar;
d) Hora, data e local para a audiência do arguido, que deve ser sem-

pre notificado com uma antecedência mínima de 15 dias.
3 � O arguido poderá, caso assim o entenda, e sem prejuízo da

audiência prevista na alínea d) do número anterior, apresentar a sua
defesa por escrito no prazo máximo de 10 dias após a recepção da
nota de culpa.

4 � Após audiência do arguido, o órgão competente elaborará por
escrito a decisão, podendo condenar, absolver ou proceder ao arqui-
vamento do processo.

5 � A decisão será sempre notificada, por escrito ao sócio.
6 � Nos termos do disposto do n.º 2 deste artigo, a decisão toma-

da de acordo com o processo descrito nos números anteriores ficará
devida e detalhadamente registada em livro próprio.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade garante o direito da entrada como sócio, todos os
interessados que sejam produtores e cuja exploração se localize den-
tro da respectiva zona geográfica homogénea de produção, sendo
obrigatória a sua permanência por período igual ao do plano
operacional.

2 � A sociedade garante um número mínimo de sócios produtores
e um volume mínimo de produção comercializável, de acordo com o
previsto no Regulamento n.º 2200/96, de 28 de Outubro, da U.E.

3 � A sociedade garante condições aos seus sócios para a obten-
ção de assistência técnica necessária para a execução de praticas de
cultivo respeitadoras do ambiente.

4 � A sociedade garante por à disposição dos seus sócios os meios
técnicos necessários para a armazenagem, o acondicionamento e a
comercialização dos produtos e, por outro, assegurem uma gestão
comercial, contabilista e orçamental dos produtos e por outro, asse-
gurem uma gestão comercial, contabilista e orçamental adequada às
tarefas que se propõem efectuar.

5 � A sociedade garante a transferência das quotas dos sócios de
pais para filhos ou respectivos conjugues, desde que sejam produtores.

6 � Cada sócio não pode deter mais de 35% do capital social e
dois sócios não poderão deter mais de 50%.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa constituída por um
presidente e um vice-presidente, que terão sempre que ser sócios da
sociedade, podendo, caso venha a ser decidido pela mesma assembleia,
ou por imposição legal, vir esta a designar um secretário que fará
também parte da respectiva mesa.

ARTIGO 10.º

Além dos poderes que lhe são conferidos pela lei, compete ainda à
assembleia geral: 

1 � Deliberar sobre a participação da sociedade noutras organiza-
ções ou agrupamentos de produtores, em consórcios, associações e
outras formas associativas.

2 � Fixar sob proposta da gerência, as condições dos aumentos de
capital e subscrição de quotas pelos novos sócios.

3 � Deliberar sobre o tempo mínimo de permanência dos sócios
na sociedade caso não seja fixado directamente pela Lei e que nunca
será inferior ao da execução dos programas operacionais.

4 � Fixar as contribuições financeiras dos sócios para financia-
mento da organização de produtores, assim como fixar as regras con-
tabilistas e orçamentais necessárias para o funcionamento da socieda-
de, a propor pela gerência.

5 � Deliberar pela aprovação eventual de um regulamento inter-
no que regule a actividade e o funcionamento da sociedade, bem como
as práticas de cultivo, modo de produção e os mecanismos financei-
ros da mesma.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reúne duas vezes por ano.
2 � Pode a assembleia geral reunir extraordinariamente, para além

de outros casos previstos na lei, quando convocada nos termos gerais
da legislação em vigor, pelo presidente da mesa ou pela gerência da
sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas pela forma
que o presidente da mesa indique, a não ser que a própria assembleia
por proposta de qualquer sócio, delibere diferentemente.

2 � Se à hora marcada para a assembleia geral não estiverem pre-
sentes os sócios necessários para efeitos de quorum, esta reúne-se meia
hora depois com qualquer número.

3 � O presidente da mesa terá, para efeitos de desempate, voto de
qualidade.

ARTIGO 13.º

1 � A gerência da sociedade será eleita, através de assembleia ge-
ral, por períodos de quatro anos, sendo admitida a reeleição.

2 � A gerência da sociedade, será exercida por três gerentes, re-
munerados ou não conforme deliberação da assembleia geral, bastan-
do no entanto a assinatura de dois gerentes para obrigar a sociedade,
para actos de mero expediente basta a assinatura de um gerente.

3 � A gerência reunirá sempre que necessário, nunca menos que
duas vezes por ano.

ARTIGO 14.º

Os gerentes da sociedade serão remunerados, ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, sem prejuízo da salvaguarda das
despesas de representação da sociedade, tais como deslocações, re-
feições, alojamentos, comunicações e outras acções de promoção
da sociedade, por parte dos seus gerentes, que serão por conta da
sociedade.

ARTIGO 15.º

Compete à gerência da sociedade: 
a) Elaborar os planos de acção, de reconhecimento escalonado,

programas operacionais e de estratégia da sociedade, para propor à
assembleia geral.

b) A execução dos programas aprovados em assembleia geral.
c) Acompanhar o andamento dos negócios da sociedade.
d) Fazer propostas à assembleia geral sobre condições de admissão

de novos sócios e do tempo mínimo de adesão.
e) Fixar as normas de determinação, de adopção e de alteração das

regras de conhecimento da produção, de comercialização e de protec-
ção do ambiente, que poderão tomar forma de regulamento interno.

f) Representar a sociedade em juízo e fora dele.
g) Arrendar e adquirir propriedades à instalação da sua sede, edifí-

cios, fazer depósitos bancários e tudo o necessário ao funcionamento
da sociedade e ainda vender bens imóveis que convenham.
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ARTIGO 16.º

1 � A divisão e cessão de quotas total ou parcial, depende do
consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas por negócio entre vivos, terão preferência
primeiro à própria sociedade e depois aos sócios.

3 � O sócio que pretender alienar a sua quota terá que o fazer por
escrito à sociedade, até final do mês de Maio e a referida cessão só
terá efeitos a partir de Janeiro do ano seguinte.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas, para além do previsto na
lei, nos seguintes casos: 

a) Os sócios que cessem a actividade de produtores por um período
superior a dois anos.

b) Os sócios que violem as obrigatoriedades estatutárias e o pro-
grama de acção aprovado pela sociedade.

c) As quotas que tenham sido arroladas, arrestadas, penhoradas,
incluídas em massa falida ou insolvente ou ainda alvo de qualquer
providência em processo de recuperação de empresa e de protecção
de credores.

d) Interdição ou inabilitação do sócio titular.
e) Venda ou adjudicações judiciais.
2 � No caso da amortização ser imposta pela gerência deve declará-

-la no prazo de 90 dias a contar do conhecimento dos sócios detento-
res das quotas caso eles não tenham desde logo tomado conhecimento.

3 � A contrapartida da amortização será o do valor da quota
amortizada, que resultar do ultimo balanço aprovado, se outro não
for determinado por lei.

ARTIGO 18.º

O ano económico coincide com o ano civil.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
respectiva pasta.

21 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001323000

NATÁLIA & FORTUNATO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 885/
000918; identificação de pessoa colectiva n.º 504996118; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/030514.

Certifico que foi alterado o contrato social em virtude de ter sido
aditado o artigo 9.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao triplo do capital social e na proporção das suas quo-
tas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos repre-
sentativos da totalidade do capital social.

O texto do pacto social na sua nova redacção ficou depositado na
pasta respectiva.

21 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002089620

ELISABETE & CARLA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 675/
970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503877042;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 8 e 9/030521.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
para € 5000, sendo o aumento de 602 410$, realizado em dinheiro,
subscrito em 301 205$, por cada um dos sócios.

Após este aumento os artigos 3.º e 4.º, do contrato social ficaram
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 no valor de

2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Elisabete da
Silva Carapinha Ferreira e António José Parreira da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral pertence a am-
bos os sócios que são desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
e contratos com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Mais certifico que Carla Isabel Vila Rodrigues cessou funções de
gerente por renúncia em 15 de Janeiro de 2002.

O texto do contrato da sociedade com a redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002089698

ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 8/
860103; identificação de pessoa colectiva n.º 500008248; inscri-
ção n.º 5 e inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: 38/
011228 e 2/030520.

Certifico que na Cooperativa em epígrafe, foram alterados os esta-
tutos e aumentado o capital de 170 000$ para € 5000, integralmen-
te realizado por incorporação de reservas livres, em consequência foi
alterado o artigo 6.º dos referidos estatutos, que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

Do capital

1 � O capital da Cooperativa é variável e ilimitado, no montante
mínimo de 5000 euros integralmente realizado em dinheiro.

2 � O capital social é representado por títulos de 5 euros cada um.
3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes menções:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data da emissão;
e) O número de série contínua;
f) A assinatura 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 emis-
são de novos títulos de capital, a subscrever pelos cooperadores.

Mais certifico que foram designados os membros dos órgãos de
administração e fiscalização por deliberação de 30 de Março de 2003,
para o prazo de 2003/2006, com a seguinte composição:

Direcção: presidente � Florival Alexandre Gonçalves Alves, casado; vice-
-presidente: Carlos Manuel Magalhães Azóia Bento, casado; 1.º
secretário: João Pedro Serodio Tomé, casado; 2.º secretário: António Manuel
Neves Figueiredo, casado; tesoureiro: António Almeida da Costa, casado.

Conselho fiscal: presidente � António Marinheiro Miguel, casa-
do; secretário: António Calado Catrola, casado; relator: António
Ascenção Rodrigues Catrola, casado.

O texto dos estatutos na sua redacção actualizada ficou depositado
na respectiva pasta.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002089647

PANIBORGES � PANIFICADORA DE BORGES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 578/
950911; identificação de pessoa colectiva n.º 503628786; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/030520.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi redenominado o capital
social para € 29 927,86, e em consequência alterado o contrato so-
cial quanto ao seu artigo 3.º, passando a constar a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em numerário é de
29 927,86 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma de
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8978,36 euros do sócio Manuel Santo Borges, uma de 8978,36 euros
da sócia Maria Isabel Baptista de Almeida, uma de 5985,57 euros da
sócia Isabel do Carmo de Almeida Santo Borges Filipe e outra de
5985,57 euros do sócio Aurélio Tomás de Almeida Santo Borges.

2 � Por deliberação unânime de todos os votos representativos
do capital social, podem os sócios deliberar que, a todos, proporcio-
nalmente à respectiva quota de capital, sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global máximo de
24 939,89 euros.

3 � O contrato de suprimento depende de deliberação dos sócios.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002089655

TRAJECTÓRIA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 830/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504575228; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/030520.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi redenominado o capital
social para € 49 879,78, e em consequência alterado o contrato so-
cial quanto ao seu artigo 3.º, passando a constar a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,78 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
24 939,89 euros, uma de cada um dos sócios, Gabriel da Conceição de
Almeida e Olívia Constantino Patrício.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002089663

AGRIGER � AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 661/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503782866; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/020705.

Certifico que na sociedade em epígrafe, procedeu-se à sua dissolu-
ção e liquidação, tendo sido aprovadas as contas em 27 de Junho de
2002.

13 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 1000224126

MARMOPAÇOS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 469/
930917; identificação de pessoa colectiva n.º 503076538; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/020628.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
social de 400 000$ para € 7500, sendo este reforço de € 5504,80 re-
alizado em dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios,
a saber, José Manuel Botas Constantino e Mário da Silva Duarte.

Em consequência da alteração ao artigo 3.º e da eliminação do ar-
tigo 8.º, o referido artigo 3.º ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 7500 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3750 euros, uma de
cada um dos sócios.

O texto do contrato da sociedade com a redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, João Leal.
1000224125

MARMOTEJO � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 146/
871202; identificação de pessoa colectiva n.º 501906606; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/020628.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi redenominado o capital
social para € 23 004,80, passando este para € 25 000 mediante en-
tradas em dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os sócios, a
saber, Cândido dos Santos Serôdio e Rosa Soares Godinho Serôdio,
tendo sido eliminado o artigo 9.º e alterado o artigo 3.º, ficando este
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo constantes da escrita, é de 25 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, uma de cada um dos
sócios.

O texto do contrato da sociedade com a redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, João Leal.
1000224124

J. P. CARDOSO � ACTIVIDADES DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1102/
030507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030507.

Certifico que entre Joaquim Pinheiro Cardoso e mulher, Ana Maria
Pardal Freitas Pinheiro, casados na comunhão de adquiridos foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato: 

1.º

A sociedade adopta a denominação J. P. Cardoso � Actividades de
Restauração, L.da, e tem a sua sede na freguesia e concelho de
Almeirim no Largo da Praça de Touros, 41, e durará por tempo
indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em restaurante e similares.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 euros
e corresponde à soma de duas quotas assim distribuídas: uma quota no
valor nominal de 6000 euros pertencente ao sócio Joaquim Pinheiro
Cardoso; e uma quota no valor nominal de 4000 mil euros pertencente
à sócia Ana Maria Pardal Freitas Pinheiro.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Pinheiro Car-
doso.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fiança, ou abonações.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode sem consenti-
mento da sociedade exercer por conta própria ou alheia, actividade
concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria inclui-se a participação por si
ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a fracção
do capital social na mesma subscrita.
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6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a tercei-
ros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por escrito,
dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, preço e
condições de pagamento da mesma, a fim de obter o consentimento
da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o exercício do di-
reito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os de-
mais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer
o seu direito de preferência.

7.º

1 � Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos: 

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente em con-
corrência de qualquer espécie;

 e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º;
2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)

do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e posterior-

mente por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a al-
guns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respectivos
direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão no pra-
zo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no segundo caso, os
direitos do interdito serão exercidos na sociedade pelo seu represen-
tante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferente, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Está conforme com o original.

21 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001322240

HEBERGER (PORTUGUESA), CONSTRUÇÕES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 462/
930715; identificação de pessoa colectiva n.º 503053104; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/030507.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi redenominado o capital e
em consequência alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, do qual passou
a constar a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
49 879,78 euros, distribuído por duas quotas iguais no valor nominal

de 24 939,89 euros, uma de cada uma das sócias HEBERGER � Bau
Gmbh e Heberger System � Bau.

O texto do pacto social na sua redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

21 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2002090327

FIÚZA & BRIGHT � SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 540/
941229; identificação de pessoa colectiva n.º 503332496;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e datas das apresentações: 7/030127, 1, 2, 3, e 4/030403.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
social de € 44 891,80 para € 360 000, sendo o valor do aumento de
€ 315 108,20 realizado em dinheiro.

Em consequência deste aumento foram alterados os artigos 4.º e
5.º do respectivo pacto, dos quais passaram a constar a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
360 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

1 � Uma de 153 000 euros, pertencente à sócia Sociedade Agrí-
cola Quinta de Chantas, L.da

2 � Uma de 153 000 euros, pertencente à sócia Sociedade Agrí-
cola da Quinta Nova de Azambuja, L.da

3 � Uma de 54 000 euros, pertence à sócia Bright Brothers Vi-
nhos (Portugal), L.da

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos com a sociedade depen-
de da prévia deliberação de sócios, em assembleia geral, que definirá
os montantes e condições dos mesmos.

Mais certifico que Giovanni Carlo Nigra, e Jacinto Magalhães Guedes
de Queiroz, ambos casados, foram nomeados gerentes da referida so-
ciedade, por deliberação de 10 de Outubro de 2002, e que Peter Ashley
Bright, Joaquim Mascarenhas Fiúza e Maria Luísa Lobo da Silveira
Mascarenhas Fiúza Guedes de Queiroz cessaram funções de gerência
por renúncia.

Data: 18 de Outubro de 2002.

O texto do contrato da sociedade com a redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001322488

PASTELARIA RISO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 1054/
020812; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020812.

Certifico que entre Paula Marisa Sousa Ribeiro Vaz da Cruz, casada
com Nuno Filipe Duarte Vaz da Cruz, na comunhão de adquiridos e
Sandra Marisa Sousa Ribeiro Vaz, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pastelaria Riso Doce, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alpiarça, lote 21, fre-
guesia e concelho de Almeirim.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser 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 actividade de pastelaria.

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 sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Sandra Marisa Sousa
Ribeiro Vaz.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida está conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001323760

RIBA � TOMATE, SOCIEDADE DE APOIO À PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE TOMATE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 703/
970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503928739; inscri-
ção n.º 41, inscrição n.º 42 e inscrição n.º 47; números e datas das
apresentações: 16 e 17/021002 e 7/030521.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram nomeados
gerentes: António Silva Loureiro, António Joaquim Pobre, Arlindo
Oliveira Fernandes, Manuel José Pratas da Silva e Alcides Manuel
Amaral Catroga, por deliberação de 15 de Março de 2002.

Mais certifico que foram alterados os artigos 5.º, 6.º e 7.º do pacto
social, os quais ficaram com a seguinte redacção: 

ARTIGO 5.º

O capital social é do montante de 21 000 euros, integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de 42 quotas iguais, do
montante de 500 euros, sendo uma de cada um dos sócios, Alcides

Catroga, L.da, António Joaquim Pobre, Gridling, Sociedade
Agrícola, L.da, Fernando Ferreira Martins, António Silva Loureiro,
Manuel Jorge Ventura, Arlindo de Oliveira Fernandes, Bruno Xavier
da Rosa Tomé, Manuel António Fidalgo de Oliveira da Rosa, Manuel
José Pratas da Silva, Alexandra Cristina Gomes Pereira, Agro-Pecuá-
ria Gonçalves & Carrinho, L.da, António Roque Sampaio, António
Castelo Bento, Benvinda Maria da Silva Arraiolos Delfina, Nuno
Miguel Fidalgo Pobre, Guilherme Pena & Filhos, S. A. G, L.da, Marco
António Fernandes Rodrigues Silva Loureiro, Rui Olivério Coelho,
Sandra Isabel Silva Santos, Violeta Florêncio Cocharro Vieira,
HORTIVA � Comércio de Produtos Agrícola, L.da, Pedro Alexandre
Cocharro da Silva, Alberto Freitas Florêncio e 18 quotas da socieda-
de, Riba-Tomate, Sociedade de Apoio à Produção e Comercialização
de Tomate, L.da

ARTIGO 6.º

Obrigações dos sócios

Os sócios produtores ficam obrigados a:
a) Aplicar as disposições do Programa de Acção e Operacional

aprovados pela assembleia geral, prestando as informações e subme-
tendo-se aos controlos que a Organização de Produtores entender;

b) Vender por intermédio da Organização de Produtores, para além
dos produtos abrangidos, a totalidade da sua produção de tomate;

c) Fornecer as informações pedidas pela Organização de Produto-
res para fins estatísticos, nomeadamente respeitantes às superfícies e
colheitas;

d) Pagar as contribuições financeiras destinadas à constituição e
aprovisionamento do Fundo Operacional, conforme foi deliberado pela
assembleia geral, e as contribuições financeiras necessárias para o
funcionamento da Organização de Produtores;

e) Manter-se vinculado à Organização de Produtores e às
consequentes organizações a que os mesmos fiquem sujeitos, durante
um período não inferior a três anos, ou ao prazo de execução do
Programa Operacional uma vez este apresentado, a menos que seja
expressamente autorizado a antecipar a sua desvinculação, devendo
comunicar por escrito a sua intenção o mais tardar até 31 de Maio,
com efeitos a partir de 31 de Janeiro do ano seguinte;

f) Não virem a tornar-se associados de qualquer outra Organização
de Produtores;

g) Dar conhecimento da produção;
I) Fornecer à organização de produtores as informações necessá-

rias sobre as respectivas culturas, colheitas, produções e disponibilida-
des, datas ou épocas previstas para o efeito;

II) Fornecer informação sobre as áreas cultivadas, por variedades;
III) Declaração periódica sobre as quantidades colhidas ou dos stocks

disponíveis;
IV) Informação sobre instalações e capacidade de armazenagem

própria;
h) Cumprir as Regras Comuns, de produção, de comercialização e

de protecção do ambiente, nomeadamente: 
1 � Regras comuns de produção: 
I) Adoptar produtos e variedades recomendadas ou a privilegiar;
II) Prescrições em matéria de enxertias; utilização de sementes e

outro material seleccionado;
III) Práticas culturais e agronómicas tais como épocas e densidade

das sementeiras ou plantações, análise do solo, podas, mondas, regas,
drenagem, etc;

IV) Utilização adequada e controlada de fito-fármacos, pesticidas e
agro-químicos em geral, com indicação dos recomendados, épocas de
aplicação e intervalos de segurança;

V) Recursos a práticas biológicas que permitam preservar e melho-
rar o meio ambiente.

2 � Regras comuns de comercialização: 
I) Datas previstas para o início das colheitas, duração e escalo-

namento ;
II) Tratamentos ou operações de pré colheita, estado de maturação,

calibres e quaisquer outros critérios de selecção;
III) Normas e cuidados a observar nas operações de colheita e

manuseamento do produto;
IV) Tipo de material e embalagem a utilizar na colheita e acondi-

cionamento do produto;
V) Modo e data da requisição e entrega aos produtores das embala-

gens a utilizar na colheita e transporte;
VI) Transporte do produto, local e horário de recepção, controlo

da qualidade e modo de identificação dos lotes entregues por cada
produtor;

VII) Armazenagem e conservação, normalização, calibragem, clas-
sificação e constituição de lotes homogéneos;

VIII) Identificação do produto, e sua origem, preparação para a
expedição;
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IX) Condições de recepção e escoamento dos refugos;
X) Especificações sobre vendas, seguros, abonos e liquidações.
3 � Regras comuns de protecção do ambiente:
I) Regras relativas à utilização de adubos e estrumes;
II) Regras relativas à utilização de produtos fitossanitários e outros

métodos de protecção das culturas;
III) Regras relativas ao teor máximo de resíduos de produtos

fitossanitários ou de adubos das frutas e produtos hortícolas;
IV) Regras relativas à eliminação dos subprodutos e materiais usados;
V) Regras relativas à destruição dos produtores retirados do mercado.

ARTIGO 7.º

Regime de sanções

Em caso de incumprimento ou infracção das suas obrigações
estatuárias, regulamentares ou previstas no Programa de Acção, os
produtores sócios ficam sujeitos ao regime de sanções adequadas, que
consoante a gravidade da falta, poderá implicar a pena de censura,
multa, suspensão temporária de direitos e benefícios, ou a própria
exclusão.

a) Da repreensão escrita e da multa.
1 � Serão sancionadas com repreensão escrita ou multa, confor-

me o grau de gravidade e culpa, os membros sócios que violem os
seguintes deveres: 

I) Não aplicar as disposições do Programa de Acção/Operacional
aprovados pela assembleia geral, no âmbito da prestação de informa-
ções e submissão aos controlos tidos por necessários pela Organiza-
ção de Produtores;

II) Não fornecer as informações pedidas pela Organização de Pro-
dutores para fins estatísticos, nomeadamente respeitantes às superfí-
cies, colheitas e rendimentos;

III) Não entregar a sua produção de acordo com as condições
fitossanitários exigidas pelas normas nacionais e comunitárias para
os produtos destinados à transformação;

IV) Tornar-se a título de qualquer dos produtos provenientes da
mesma exploração compreendidos na categoria da Organização de
Produtores, associados de qualquer outra;

V) Deixar de tomar parte das assembleias gerais, de forma
injustificada;

VI) Não participar em geral nas actividades da Cooperativa e pres-
tar os serviços que lhes competir;

VII) Não comunicar à direcção com antecedência de 60 dias, rela-
tivamente à data em questão, por carta registada com aviso de recep-
ção, quando deixar de exercer a exploração na área da Organização
de Produtores;

VIII) Não comunicar, por carta registada com aviso de recepção,
com antecedência de 90 dias relativamente à data em questão, a sua
vontade de não produzir qualquer dos produtos.

2 � Serão obrigatoriamente condenados em multa de montante
superior aos mínimos previstos no artigo seguinte, os sócios/mem-
bros a quem tenham sido dirigidas já três repreensões escritas.

b) Da repreensão escrita.
Aos casos de menor gravidade e culpa será deliberado pela direc-

ção/conselho de administração dirigir ao membro/sócio uma repreen-
são escrita, enviada por carta registada com aviso de recepção.

c) Determinação do valor da multa.
Nos casos de se verificar a aplicação de uma sanção de multa, cabe

ao conselho de gerência, face ao grau de gravidade e culpa apresenta-
dos, determinar o montante concreto da multa a aplicar que oscilará
entre € 50 e € 500 por cada infracção;

d) Da exclusão.
1 � Poderão ser excluídos os membros/sócios que, de forma grave

e culposa violem os seguintes deveres: 
I) Deixem de produzir por prazo superior a um ano;
II) Não efectuem o pagamento das contribuições aprovadas pela

assembleia geral, para fazer face às despesas de funcionamento regu-
lares da Organização de Produtores e do Fundo Operacional;

III) Não entreguem a totalidade da produção ou a quantidade que se
encontrar acordada;

IV) Passem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com
a Organização de Produtores quer em nome próprio quer através de
interposta pessoa ou empresa;

V) Transfiram para outros os benefícios que só aos membros/sócios
é lícito obter;

VI) Vendam por intermédio da Organização de Produtores produ-
tos originários de exploração agrícola pertencente a outra pessoa sin-
gular ou colectiva;

VII) Tenham sido declaradas em estado de falência fraudulenta ou
insolvência;

VIII) Tenham sido demandadas pela Organização de Produtores,
havendo sido condenados por decisão transitada em julgado;

IX) Tenham cometido crime que implique suspensão dos direitos civis;
X) Tenham sido já condenados no pagamento de, pelo menos, três

multas.
2 � A decisão de aplicação de uma pena de exclusão deve ser pro-

posta pelo conselho de gerência para ser aprovada em assembleia geral
por maioria de dois terços dos membros/sócios presentes na mesma.

O texto do contrato na sua nova redacção ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme com o original

26 de Maio de 2003. � O Ajudante, João Leal. 2001323999

ALPIARÇA

JORGE OLIVEIRA VIANA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 398/
20020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506289532; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030529.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, e se procedeu
ao seu encerramento e liquidação

Data da deliberação: 19 de Fevereiro de 2003.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2003. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de
Lima Gonçalves. 2001346697

CARTAXO

CASA AGRÍCOLA DA QUINTA DO FALCÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 737/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502096548; data de
anotação: 20030514.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os
documentos da prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2001.

30 de Maio de 2003. � O Conservador, Serafim Faustino Martins
Froufe. 2002438536

CORUCHE

AJSOFT � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1186/
030516; identificação de pessoa colectiva n.º P 506601919; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/160503.

Certifico que António Joaquim Pinto Pereira casado com Alice Rosa
Bernardo Ferreira Pinto Pereira, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

Sociedade

No dia 15 de Maio de 2003, no Cartório Notarial de Coruche,
perante mim, Maria Jacinta Fitas Martins Garcia Nunes, segunda-aju-
dante do cartório, em pleno exercício de funções em virtude do respec-
tivo notário, Jorge Artur de Oliveira Lopes, se encontrar destacado no
Cartório Notarial de Tondela, compareceu como outorgante: António
Joaquim Pinto Pereira casado com Alice Rosa Bernardo Ferreira Pin-
to Pereira, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia e concelho de Coruche, na qual reside na Praceta do Padre José
Alves, lote 2, 1.º esquerdo, Santo Antonino, número de identificação
fiscal 109920368.

Verifiquei a identidade do outorgante por conhecimento pessoal.
E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal por

quotas, que se regerá nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação AJSOFT � Serviços de
Informática, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Padre
José Alves, lote 2, 1.º esquerdo, freguesia e concelho de Coruche.
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2.º

A sociedade tem como objecto informática � execução de software,
prestação de serviços, comercialização de software, computadores e
componentes para informática, execução de páginas de internet, re-
presentações.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e será representado por uma só quota pertencente ao
seu único sócio António Joaquim Pinto Pereira.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, pertence aos
gerentes, que venham a ser designados pelo sócio único que também
decidirá se o cargo é ou não remunerado, ficando desde já designado
gerente o sócio acima identificado.

2 � Para obrigar a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

5.º

1 � Por decisões suas pode o sócio fazer à sociedade os suprimen-
tos de que ela carecer, gratuitos ou onerosos, podendo também vir a
ser-lhes exigidas prestações suplementares em dinheiro até ao mon-
tante equivalente ao décuplo do valor do capital com que a sociedade
está a ser constituída.

2 � O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, na prossecução do objecto social desta.

6.º

O gerente poderá proceder ao levantamento do capital depositado
para o aplicar no pagamento dos gastos com esta escritura, sua publi-
cação e registo, bem como na aquisição de bens de equipamento para
a sociedade.

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente a es-
critura, seu registo e despesas inerentes são da responsabilidade da sociedade.

Disse ainda o outorgante sob sua responsabilidade: que não é sócio
de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas e que o capital so-
cial se encontra depositado em instituição bancária, em conta aberta
em nome da sociedade.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 2001220898

TALUG � TRANSPORTES DE ALUGUER
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 974/
000706; identificação de pessoa colectiva n.º 504826549; data da
apresentação: 160503.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2002.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 2001220782

OURÉM

IRMADE � INDÚSTRIAS DE REVESTIMENTO
DE MADEIRAS, S. A.

Sede: Vale Travesso, Nossa Senhora da Piedade, Ourém.

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 500142025.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2002, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
22 de Março de 2003.

Conferido, está conforme o original.

29 de Maio de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2000532500

RIO MAIOR

DESMOR � EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE GESTÃO
DESPORTIVA DE RIO MAIOR, E. M.

Sede: Praça da República, freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1091/
000418; identificação de pessoa colectiva n.º 504748114;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 11 e 12/030403.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, ficou
averbada a cessação de funções de Albino Manuel Cristino Maria em
30 de Janeiro de 2003, e de João José Bentes da Silva, em 27 de Fe-
vereiro de 2003.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Nomeação dos vogais do conselho de administração.
Vogais: Carlos Alberto Nazaré Almeida, casado e António José do

Carmo, casado, em substituição de Albino Manuel Cristino Maria e
João José Bentes da Silva, até ao final do actual mandato.

Data da deliberação: 26 de Fevereiro de 2003.

Conferida. Está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Quelhas
S. C. Santos. 2001388632

SIRIMA � GESTÃO DE PROJECTOS ECONÓMICOS, L.DA

(anteriormente SIRIMA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA)

Sede: Avenida de Paulo VI, 59, rés-do-chão, direito,
freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 913/
970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503861430;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/030521.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 2002 no 2.º
Cartório Notarial das Caldas da Rainha, foi aumentado o capital so-
cial da sociedade em epígrafe, de 5000 euros para 7500 euros, após o
aumento de 2500 euros, subscrito em dinheiro pelo sócio José Manuel
Barreto dos Santos, com a criação de uma nova quota, e em
consequência foi alterado o respectivo contrato social, quanto ao
corpo do artigo 1.º, e artigos 2.º e 3.º, os quais ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SIRIMA � Gestão de Projectos
Económicos, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Paulo VI, 59, rés-
-do-chão direito, freguesia e concelho de Rio Maior.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de projectos empresariais,
no âmbito da gestão, gestão de projectos, no âmbito da qualidade,
gestão de projectos de sistemas de informação, gestão de projectos de
reestruturações económicas, fusões e aquisições de empresas, gestão
de projectos de consultoria e formação e gestão de projectos de co-
municação empresarial, gestão de projectos comerciais, prestação de
serviços de design, webdesign, e gestão de conteúdos, prestação de
serviços de informação económica, prestação de serviços no âmbito
da contabilidade, gestão e fiscalidade, consultoria e apoio informático,
bem como o aluguer e comercialização de equipamentos informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500 euros,
e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada uma, pertencentes duas ao sócio José Manuel Barreto
dos Santos, e uma à sócia Sandra Isabel Henriques Costa.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, ficou
averbada a mudança de sede para a Rua de Serpa Pinto, 29, sala 9, em
Rio Maior, concelho de Rio Maior.

Depositado o texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Quelhas
S. C. Santos. 2001388675
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AUTO REPARADORA UNIVERSAL DE RIO MAIOR, L.DA

Sede: Rua do Acesso ao Club, cidade,
freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 130/
720902; identificação de pessoa colectiva n.º 500037060;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e
datas das apresentações: 7/030507 e 3/030520.

Certifico que, por escritura de 10 de Fevereiro de 2003, no Cartó-
rio Notarial de Rio Maior, foi alterado o respectivo contrato social,
quanto aos artigos 3.º e 5.º que ficaram 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 desiguais: 

a) Uma no valor nominal de 3700 euros pertencente ao sócio
Joaquim Antunes Lopes;

b) Uma outra quota de 1300 euros da sócia Marta Elvina Vieira
Coelho Antunes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um ou
dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não
consoante for deliberado em assembleia geral que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Fica desde já nomeada gerente a não sócia Alda Maria Ma-
chado Vieira Antunes.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em letras de favor, fianças, ou abonações.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10, ficou
averbada a cessação de gerente de Jorge da Costa Loureiro, por re-
núncia a de 10 de Fevereiro de 2003.

Depositado o texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada.

Conferida. está conforme.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Quelhas
S. C. Santos. 2001388616

COSTA & NEVES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 26, cidade,
freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 627/
920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502691050; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/030522.

Certifico que, por escritura de 2 de Maio de 2003, no 1.º Cartório
Notarial de Santarém, foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 50 000 euros, para 200 000 euros, após o aumento de
150 000 euros, subscrito em dinheiro pelo novo sócio Francisco
Manuel dos Santos Neves, casado com Yvonne Elisabeth Neves, co-
munhão de adquiridos, e em consequência foi alterado o respectivo
contrato social, quanto aos artigos 3.º e 8.º, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 200 000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo uma de
150 000 euros, pertencente ao sócio Francisco Manuel dos Santos
Neves e duas de 25 000 euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios
Nuno da Costa dos Reis e Filomena dos Santos Neves Reis.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, incumbe a um, dois ou três gerentes,
a serem eleitos em assembleia geral.

2 � Sem prejuízo das competências próprias da assembleia geral, a
sociedade fica validamente obrigada pela assinatura de um gerente.

3 � Mantêm-se como gerentes os sócios Nuno da Costa dos Reis
e Filomena dos Santos Neves Reis.

Depositado o texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada.

30 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Quelhas
S. C. Santos. 2001388640

SANTARÉM

CIR SEA � MEDICINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4490/
030506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/060503.

Certifico que por escritura de 5 de Maio de 2003 lavrada a fl. 72 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 107 do Centro de Formali-
dades das Empresas de Lisboa II, entre: Francisco Luís Mourão Carre-
ga Rufino e Maria Emília Pinto de Matos Coelho Rufino, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIR SEA � Medicina, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada da Atamarma, 18,
Ribeira de Santarém, freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém,
concelho de Santarém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em formação e consultoria, pres-
tação, importação e exportação de bens e serviços, na área de medi-
cina. Prestação de serviços na área de tradução. Exercício na activi-
dade de medicina.

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 150 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
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e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social, e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904718

CARNES VALINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1642/
840709; identificação de pessoa colectiva n.º 500595240;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 20; nú-
meros e data das apresentações: 6, 7 e 8/130503.

Certifico que por acta lavrada em 5 de Maio de 2003, os membros
do conselho de administração renunciaram ao cargo, foram destituí-
dos os membros do conselho fiscal e foram eleitos os órgãos sociais
da sociedade em epígrafe.

Conselho de administração: presidente � Fernando Paulo Brás
Vicente; vice-presidente: Anabela Mendes Tereso; vogal: Nelson Brás
Vicente.

Conselho fiscal: presidente � Vítor Oliveira e Hélia Félix, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Hélia
Santos Duarte Félix, revisora oficial de contas; vogais efecti-
vos: José Fernando da Silva Ramos e Maria Inês Marques David
Amaro; vogal su-plente: Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira, revi-
sor oficial de contas.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000905013

RES PÚBLICA � LIVRARIA, FONOTECA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3468/
980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504289845;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 15 e 16/120503.

Certifico que por acta lavrada em 30 de Março de 2003, Isabel Maria
Seriz Monteiro Araújo renuncia à gerência e Zita Zuniga Ferreira da
Cruz foi nomeada gerente.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904998

AVELINO & CARAVACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 830/
750123; identificação de pessoa colectiva n.º 500320632;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 9, inscrição
n.º 10 e inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 8, 9,
10 e 11/120503.

Certifico que por escritura de 14 de Fevereiro de 2003 lavrada a
fl. 39 do livro de notas para escrituras diversas n.º 203 F do 1.º Car-
tório Notarial de Santarém, Carlos Bambulo Caravaca renuncia a gerên-
cia, Maria Emília da Cruz Moreira de Almeida Carrilho foi nomeada
gerente, foi autorizada a inalterabilidade da firma e foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 7.º, que
ficaram, com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes da escrita é de 5000 euros e corresponde
à soma de quatro quotas, sendo uma de 2500 euros e outra de
500 euros, ambas pertencentes ao sócio Avelino Francisco de
Almeida Carrilho e duas de 1000 euros, pertencentes, uma a cada
uma das sócias Maria Emília da Cruz Moreira de Almeida Carrilho e
Inês Moreira Carrilho.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir formalidades especiais, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, com aviso de recep-
ção, dirigidas aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904980

NORMAGRAFE � CRIAÇÃO E CONCLUSÃO GRÁFICA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2248/
900917; identificação de pessoa colectiva n.º 502414804; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 13/090503.

Certifico que por escritura de 11 de Fevereiro de 2003 lavrada a
fl. 100 do livro de notas para escrituras diversas n.º 99 E do 2.º Car-
tório Notarial de Santarém, foi transformado e alterado o contrato
da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 1.º e 3.º, que ficaram,
com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NORMAGRAFE � Criação e
Conclusão Gráfica, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Travessa do Padre António Fernandes, 14, rés-do-chão, freguesia de
Marvila, concelho de Santarém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita é de 50 000 euros e corresponde à única
quota daquele valor do sócio Gilberto Correia da Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904971

RIDACTIVA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4458/
030321; identificação de pessoa colectiva n.º 506127737; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/090503.
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Certifico que por acta lavrada em 23 de Março de 2003, Rui Ma-
nuel Paulo Garcia, Ilda Duarte Carvalho Barreto Moreira e David João
da Silva Gomes Santos foram nomeados gerentes.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904947

PERFIL DE ARTE � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4491/
030508; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/080503.

Certifico que por escritura de 15 de Abril de 2003 lavrada a fl. 116 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 145 F do 2.º Cartório Notarial
de Santarém, entre: Maria Angelina Lucrécio Constantino e Ramiro
Pimenta do Rosário Matias, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Perfil de Arte � Cabeleireiros, L.da e
tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 157, freguesia de
Salvador, cidade e concelho de Santarém.

2.º

A sociedade tem por objecto salões de cabeleireiro.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

§ 2.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,

sejam de que natureza forem, com a assinatura de um só gerente.

5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço a qual
poderá aplicá-los no todo ou em parte à constituição e reforço de quais-
quer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da socieda-
de não distribuindo lucros.

6.º

As assembleias gerais, salvo os prazos e formalidades especiais, serão
convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios, com a antece-
dência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904939

ORNAMENTA � ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2614/
921103; identificação de pessoa colectiva n.º 502878703; inscri-
ção n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 11 e
12/020503.

Certifico que por acta lavrada em 29 de Setembro de 2001, foi
aumentado o capital, alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º e eliminado o artigo 9.º, que ficou, com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores, é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais

de 2500 euros cada sendo uma do sócio Francisco José Ângelo Ale-
xandre e outra da sócia Ana Paula Castelo Marques de Alexandre.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904629

HOZEL � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1993/
881230; identificação de pessoa colectiva n.º 502082232;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 4, 5 e 6/090503.

Certifico que por escritura de 4 de Abril de 2003 lavrada a fl. 17 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 207 F do 1.º Cartório Notarial
de Santarém, Horácio José Gomes Pereira renuncia à gerência, Edite
Saramago Mateus Rodrigo foi nomeada gerente e foi alterado o contrato
da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que ficaram, com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes da escrita, é de 14 963,94 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, dos valores nominais, respecti-
vamente, de 7481,97 euros, pertencente ao sócio José Manuel Abreu
Rodrigo, de 2990 euros, pertencente à sócia Edite Saramago Mateus
Rodrigo, de 2246 euros, pertencente à sócia Liliana Mateus Rodrigo
e de 2245,97 euros, pertencente à sócia Marisa Mateus Rodrigo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a dois gerentes, a serem elei-
tos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em quaisquer actos ou obrigações, pela
assinatura isolada de qualquer gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904777

MAJ � CLÍNICA DE SAÚDE E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3382/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504008021; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/290103.

Certifico que por acta lavrada em 20 de Dezembro de 2001, foi
redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7481,96 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de 3740,98 euros do sócio António Manuel Soares Madeira,
uma no valor nominal de 1870,49 euros do sócio Pedro Coelho
Marques Serrão, e uma no valor nominal de 1870,49 euros da sócia
Joaquina Cordeiro Serrão.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904750

PC�LANDIA, COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3489/
980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504196804; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/080503.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e o encerramento da liquidação.

Data: 12 de Fevereiro de 2003.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904769

RESIDENCIAL BEIRANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2223/
900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502388889; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/080503.

Certifico que por acta lavrada em 16 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3500 euros
do sócio António da Conceição Duarte, e outra de 1500 euros da sócia
Conceição Vitória Ferreira Duarte.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904742

ANTÓNIO & TERESA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3881/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505133652; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/240103.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e o encerramento da liquidação.

Data: 31 de Dezembro de 2002.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904653

SLC � AUTOMÓVEIS (CENTRO), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4168/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505809923;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrições n.os 2, 3 e 4; núme-
ros e data das apresentações: 18, 19, 20 e 21/020503.

Certifico que por acta lavrada em 25 de Março de 2002 António
Pimpão & Maximino Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, e Maximino António Domingos Mota, revisor oficial de contas
renunciaram aos cargos de fiscal único e suplente e foram nomeados
os órgãos de fiscalização até ao final do mandato.

Efectivo: João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, S. A., representada por João Albino Cordeiro Augusto;
suplente: João Paulo da Silva Prates e por acta lavrada em 5 de Se-
tembro de 2002 Francisco José Rodrigues Gomes de Oliveira e Paulo
Jorge Ferreira da Silveira renunciaram aos cargos de presidente e vogal
do conselho de administração 3e foram nomeados para os mesmos
cargos até ao final do mandato: Joaquim de Sousa Lima e António
Manuel Garriapa Melão.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904661

VÍTOR PEREIRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3213/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503752169; inscri-
ção n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 15 e
16/020503.

Certifico que por escritura de 31 de Março de 2003 lavrada a
fl. 58 do livro de notas para escrituras diversas n.º 144 F do 2.º Car-
tório Notarial de Santarém, foi autorizada a inalterabilidade da firma
e alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º
e 4.º, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 450,72 euros corresponde à soma de quatro quotas, uma de
2743,39 euros e outra de 7481,97 euros, ambas do sócio Vítor Manuel
Correia Pereira e uma de 2743,39 euros e outra de 7481,97 euros,
ambas da sócia Adélia Maria da Silva Sousa Pereira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904645

ANÍBAL CARVALHO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1990/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502081775.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

16 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904890

CARLOS MARECOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1609/
840210; identificação de pessoa colectiva n.º 501470247; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 75/280302.

Certifico que por acta lavrada em 16 de Dezembro de 2001, foi
redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores de escrita, é de € 12 469,94 e corresponde à soma de
duas quotas iguais de € 6234,97, uma de cada um dos sócios, Carlos
Almeida Marecos e Carminda Fonseca Alves.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 2000906494

H. OLIVEIRA, FORMAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3475/
980529; identificação de pessoa colectiva n.º 504182412; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/080503.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e o encerramento da liquidação.

Data: 27 de Março de 2003.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904734
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SANTACARNES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNES
DE SANTARÉM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1430/
820224; identificação de pessoa colectiva n.º 501264353; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 1/080503.

Certifico que por acta lavrada em 16 de Abril de 2003 foram, elei-
tos os órgãos da sociedade em epígrafe para o triénio de 2003/2005.

Conselho de administração: presidente � Joaquim Vital Rosa;
vogais: INVESNEG � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., re-
presentada por João Manuel Fernandes Pedro, e Delfim dos Santos Castro.

Conselho fiscal: presidente � Duarte Nuno Rocha; vogais: Maria
Margarida Leal Gonçalves da Silva e Freire, Kaizeler & Lourenço, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por João Cabrito
Lourenço; suplente: António Ezequiel Freire, revisor oficial de contas.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904726

NETO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1271/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 501055487; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/060503.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a dis-
solução e o encerramento da liquidação.

Data: 10 de Fevereiro de 2003.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904700

ROLSANTARIZ, ROLAMENTOS E TRANSMISSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4154/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505717310;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 3/070503.

Certifico que por acta lavrada em 28 de Março de 2002, Eugénia
de Jesus Vaz Figueiredo renuncia ao cargo de vogal do conselho de
administração e foi nomeado para o mesmo cargo Eduardo José Rosa
Guimarães Marques.

22 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2000904696

TOMAR

BOAVISTA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1919;
identificação de pessoa colectiva n.º 505281570.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe,
a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000747744

SELLIUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1092;
identificação de pessoa colectiva n.º 502522895.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe,
a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000746659

M. A. GRAÇA LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1477;
identificação de pessoa colectiva n.º 505418126.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígra-
fe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Códi-
go do Registo Comercial.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000747515

JOSÉ ANTÓNIO H. MARTINS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1590;
identificação de pessoa colectiva n.º 503732265.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do
Código do Registo Comercial.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000747507

TOMARTÉCNICA � SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ELECTRICIDADE E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503068349.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do
Código do Registo Comercial.

29 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000747493

LOPES VINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 279;
identificação de pessoa colectiva n.º 500299633.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígra-
fe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Códi-
go do Registo Comercial.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000747477

SUPERRISCO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1125;
identificação de pessoa colectiva n.º 502578114.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000747485

CENTRO MÉDICO SERPA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1289;
identificação de pessoa colectiva n.º 503051292.
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Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

23 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000746977

FRANCISCO A. VALENTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 183;
identificação de pessoa colectiva n.º 500730768.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígra-
fe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Códi-
go do Registo Comercial.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000747728

A. SIMÕES PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 501926640.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

23 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000746985

COMÉRCIO AGRÍCOLA TOMARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 99; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500488061.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2002 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do
Código do Registo Comercial.

26 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000747469

SETÚBAL
ALMADA

GASPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8771/
970605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
05061997.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma GASPEÇAS � Comércio de Peças para
Electrodomésticos, L.da

2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Rua de Filipe Folque, 6, loja F,
Laranjeiro, freguesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto o comércio, importação, exporta-
ção e representação de acessórios e peças para electrodomésticos.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 400 000$
corresponde á soma de duas quotas, iguais do valor nominal de
200 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim Inácio
Moreira Galinhas e Vicentes Garção Mendes Galinhas.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente será feita por um ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Os sócios ficam desde já nomeados gerentes.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a intervenção de um gerente.
4 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,

letras de favor ou outros actos e contratos estranhos ao objecto social.

7.º

Assembleia geral

As reuniões de assembleia geral, quando a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas com aviso de re-
cepção, dirigidas aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade, ficando a gerência autorizada a:

a) Praticar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Fazer o levantamento integral do capital para aquisição de equi-

pamento.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 3000111501

EUROESME � TÉCNICA, ESTUDOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7899/
950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503480274; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/990102.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 20 000 000$
para 50 000 000$ e alterado o contrato quanto ao artigo 4.º ficando
com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 50 000 000$, e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 30 000 000$ pertencente ao sócio José Ma-
nuel de Oliveira Pereira e outra de 20 000 000$ pertencente à sócia
Esmeralda Mendes Duarte de Oliveira.

O texto completo do contrato social na sua redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 3000111497

GASPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8711/
970605; identificação de pessoa colectiva n.º 503949361;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/31082001.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções, do gerente Vicente Garção Mendes Galinhas,

por renúncia em 23 de Junho de 1999.
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
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Objecto: comércio, importação, exportação e representação de
acessórios e peças para electrodomésticos e ar condicionado, repara-
ção e venda de material electrodoméstico e equipamentos de ar con-
dicionado.

O texto completo da sociedade na sua redacção actualizada, ficou
arquivado na pasta respectiva.

14 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 3000111495

QUINTA VIA � PUBLICIDADE, MARKETING
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7766/
950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503408646;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: (of.) 5/990505.

Certifico que foi registado a cessação de funções da gerente Maria
Laurentina Dantas Gomes Guerreiro, por renúncia em 24 de Março
de 1999.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000111493

DR.A FILOMENA FRIJA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 469/
19102000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
19102000.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida cujo con-
trato é o seguinte: 

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Dr.ª Filomena Frija � Serviços Mé-
dicos, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Rua de António Andrade, lote 1157, blo-
co C, 1.º esquerdo, freguesia de Charneca da Caparica, concelho de
Almada.

1 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 � Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, filiais,
sucursais e agências em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos e
dentários.

§ único. A sociedade poderá participar no capital social de socieda-
des com objecto social diferente do seu ou integrar agrupamentos de
empresas.

5.º

O capital social, integralmente subscrito é de 15 000 euros, está
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma de 10 500 euros pertencente à sócia Filomena Maria
Teixeira Frija, e outra de 4500 euros pertencente ao sócio Laureano
Pereira Frija.

6.º

Os sócios poderão entregar à sociedade prestações suplementares
de capital, até ao montante de 30 000 euros, nas proporções das res-
pectivas quotas.

7.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência nas cessões.

8.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
quem for nomeado em assembleia geral.

1 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Filomena Maria Tei-
xeira Frija.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

2 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mouco
Teixeira Leitão Pinto. 3000111491

MERAC � MATERIAIS ELÉCTRICOS, REPARAÇÕES
E ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4305/
870709; identificação de pessoa colectiva n.º 501850988; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/130599.

Certifico que ficaram, depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

24 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000111488

GRÂNDOLA

MARIMO � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Tróia, freguesia de Carvalhal, Grândola

Capital social: € 255 000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 398/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504807137;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; núme-
ros e data das apresentações: 1, 2, 3 e 4/030415.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram registado
os seguintes factos:

1.º Cessação de funções de membro do conselho de administração
de António Manuel Pinto por renúncia em 25 de Março de 2002.

2.º Cessação de funções de membro do conselho de administração
de Abílio Manuel Pinto Rodrigues de Almeida Morgado por renúncia
em 28 de Fevereiro de 2002.

3.º Cessação de funções de membro do conselho fiscal de Fernando
Jorge Dias da Silva Rodrigues, por renúncia em 25 de Março de 2002.

4.º Designação dos membros do conselho de administração e do
conselho fiscal:

Data: 25 de Março de 2002.
Conselho de administração: presidente � Nuno Manuel Moniz

Trigoso Jordão, casado, Campo Grande, 380, lote 3 A, 7.º A, Lisboa;
vogais: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, casado, Cal-
çada da Arrábida, 1, hab. C 51, Porto; José António Martins de Jesus,
casado, Rua de Manuel dos Santos, 48-B, 1.º direito, Lisboa; Rui Manuel
Falcão D�Ávila e Pereira, casado, Rua de Eugénio de Castro, 370,
hab. 105, Porto.

Conselho fiscal: vogal: Alcinda Maria Carvalho dos Reis, casada,
Rua do Castanhal, 137, Vilar de Pinheiro, Vila do Conde.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pinheiro
Beguino. 2002924767

VIGIAS DA ARRIBA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Complexo Turístico de Tróia, apartamento 305, banda D,
Carvalhal, Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 567/
030421; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030421.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: Nuno Manuel Lopes
Ferreira Cardoso, casado com Maria João Pacheco Jorge Calado, se-
paração, Campo Grande, 14, 6.º B, Lisboa; Rui Manuel Lopes Ferreira
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Cardoso, casado com Maria da Assunção do Amaral e Barros Albuquerque,
separação, Rua de Bartolomeu Dias, 120, bloco A-4, 4.º-B, Lisboa; Pe-
dro Manuel Lopes Ferreira Cardoso, casado com Maria José Queiroz
Nicolau, separação, Rua de Sam Levy, Quinta de Santo António,
apartamento 109, Lisboa; Luís Manuel Lopes Ferreira Cardoso, casa-
do com Marta Louro Alves Carneiro Cardoso, separação, Rua da Ilha
dos Amores, lote 5D1, 4.º-A, Moscavide, Loures.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vigias da Arriba � Promoção
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede Complexo Turístico de Tróia, apar-
tamento 305, banda D, freguesia do Carvalhal, concelho de Grândola.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
filiais ou qualquer outra forma de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária; a ges-
tão de condomínios; a compra e venda de imóveis e a revenda dos
adquiridos para esse fim.

2 � 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 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado pelas seguintes quotas: 

a) Uma quota no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Nuno Manuel Lopes Ferreira Cardoso;

b) Uma quota no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Rui Manuel Lopes Ferreira Cardoso;

c) Uma quota no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Pedro Manuel Lopes Ferreira Cardoso;

d) Uma quota no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio
Luís Manuel Lopes Ferreira Cardoso.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, entre sócios é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do prévio consentimento da sociedade, à qual é reser-
vado o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo dos gerentes a designar
em assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade, é remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, pela
assinatura de dois gerentes.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Quando o sócio não cumpra assuas obrigações sociais ou as de-

liberações tomadas em assembleia geral;
b) Quando o sócio prejudique os interesses da sociedade;
c) Interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de qual-

quer quota;
d) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação judicial;
e) Por acordo com o respectivo titular;
f) Se, em caso de partilha, em consequência de divórcio ou separa-

ção judicial de pessoas e bens ou só bens, a quota não ficar a perten-
cer ao seu titular.

2 � A amortização será efectuada pelo valor que resultar do últi-
mo balanço aprovado, se outro não resultar imperativamente da lei.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pinheiro
Beguino. 2002924783

SALSICHARIA J. BAIÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Parque Industrial da Zona Ligeira, Grândola

Capital social: € 50 000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 382/
990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504547321; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/030508.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social de € 5000 para € 50 000, tendo sido alterado o con-
trato parcialmente quanto ao artigo 3.º, pelo que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e é representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pinheiro
Beguino. 2002924830

ONDA AZUL � CONTABILIDADE, COMÉRCIO
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida de 18 de Dezembro, 19, Carvalhal, Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 569/
030421; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030508.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: Hélder do Carmo Gomes
Rafael casado com Maria do Carmo Pedreiro Rafael Gomes, comu-
nhão de adquiridos, residente no Bairro do Arneiro, Rua da
Fraternidade, lote 51, Grândola; e Anabela Martins Ricardo, casada
com João Fernando Nunes Vitorino, comunhão de adquiridos, resi-
dente na Torre, Comporta, Alcácer do Sal.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Onda Azul � Contabilidade, Co-
mércio e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 18 de Dezem-
bro, 19, freguesia do Carvalhal, concelho de Grândola.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais ou
outras formas de representação social, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: execução de contabilidade a pessoas
singulares e ou colectivas; comercialização de produtos informáticos
e outros serviços de preenchimento de formulários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, cada uma de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Hélder do Carmo Gomes Rafael
e Anabela Martins Ricardo.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela os sócios não
cedentes, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos só-
cios Hélder do Carmo Gomes Rafael e Anabela Martins Ricardo, que
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada com a assina-
tura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte ou interdição do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada ou apreendida e vendi-

da judicialmente ou administrativamente ou de qualquer outra forma
sujeita a procedimento judicial;
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d) Falência ou insolvência do seu titular;
e) No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade, le-

sando os seus interesses.
ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as assembleias gerais serão
convocadas, por carta registada com aviso de recepção, com a antece-
dência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pinheiro
Beguino. 2002924821

ÁCALAHOTEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, S. A.

Sede: Praça de D. Jorge, 13, Grândola

Capital social: € 1 746 500

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 239/
930421; identificação de pessoa colectiva n.º 502985585;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17, números e
data das apresentações: 5 e 6/030526.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram registado
os seguintes factos:

1.º Cessação de funções de administrador de António de Jesus Fi-
gueira Mendes por renúncia em 31 de Julho de 2002.

2.º Designação de administrador.
Data: 15 de Março de 2003.
Designado: António Jorge Freire de Brito Calvete, divorciado,

Quinta dos Vales, Louriçal, Pombal.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pinheiro
Beguino. 2002924864

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO BORBOLEGÃO, L.DA

Sede: Herdade do Borbolegão, Grândola

Capital social: € 60 750

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 3/
841029; identificação de pessoa colectiva n.º 501550720;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 3/030423.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte facto:

Aprovação do projecto de fusão em 24 de Março de 2003.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pinheiro
Beguino. 2002924791

ALEMONTES � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
E LEILÕES, L.DA

(anteriormente ALEMONTES, AGÊNCIA DE LEILÕES, L.DA)

Sede: Praça do Marquês de Pombal, bloco A, 1.º direito,
Grândola (anteriormente) Rua da Amoreira, 8, Grândola

Capital social: € 7481,96

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 481/
010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505563410; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/030428.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o pacto social quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º e arti-
go 2.º, que passaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALEMONTES � Administração
de Imóveis e Leilões, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Marquês de Pombal,
bloco A, 1.º direito, freguesia e concelho de Grândola.

3 � (Mantém a actual redacção.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em leilões judiciais e extrajudiciais,
compra e venda para revenda, administração e intermediação de bens
móveis e imóveis.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2003. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pinheiro
Beguino. 2002924805

MOITA

ALSON & ANABELA, L.DA

Sede: Rua de Eça de Queiroz, lote 19, rés-do-chão, direito, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2280/
20030513; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030513.

Certifico que Alson Manuel de Carvalho e Ana Bela de Almeida de
Brito Carvalho, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alson & Anabela, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eça de Queiroz, lote 19,
rés-do-chão, direito, freguesia e concelho da Moita.

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 repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil, compra, venda e revenda de imóveis, bem como emprei-
tadas e ainda, compra e venda de materiais de construção.

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, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio, Alson Manuel Car-
valho.

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.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, Germano dos San-
tos Sousa. 1000223402

HIDROGÉNIO, DESIGN , L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, 2, 2.º esquerdo,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2279/
20030513; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
13052003.
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Certifico que Cristina Paula Trindade Rosa e Tânia Lúcia Terras
da Luz, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hidrogénio, Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Aleixo,
2, 2.º esquerdo, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da
Moita.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em design, comunicação e
marketing, design gráfico, produto, interiores, comunicação, indus-
trial e publicidade.

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, pertencente 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 de
um gerente.

3 � 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 empresas.

Conferida, está conforme.

19 de Maio de 2003. � O Ajudante Principal, Germano dos San-
tos Sousa. 1000223401

MONTIJO

FORMCRAFT � FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Montijo, Rua de Luís Calado Nunes, 15, bloco 3, 4.º
esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 72/
010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505740940; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/021220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação profissional, monta-
gem e manutenção de equipamento eléctrico, consultoria técnica,
projectos e coordenação.

Certifico que está conforme o original.

O Conservador, (Assinatura ilegível.) 1000229972

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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anteriormente publicados.

2 � Não serão aceites pedidos de anulação de contratos de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da
responsabilidade dos nossos serviços.

3 � Cada assinante deverá indicar sempre o número de contrato de assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.

4 � A efectivação dos pedidos de contratos de assinaturas, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas livrarias.
5 � Toda a correspondência sobre contratos de assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa (fax: 213945750; e-mail: assinaturas.dr@incm.pt).

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

Preços para 2003

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19 %)1

E-mail 50 .....................................................
E-mail 250 ...................................................
E-mail 500 ...................................................
E-mail 1000 .................................................
E-mail + 50 .................................................
E-mail + 250 ...............................................
E-mail + 500 ...............................................
E-mail + 1000 .............................................

 15
 45
 75
140
 25
 90
145
260

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19 %)

100 acessos .................................................
250 acessos .................................................
500 acessos .................................................
Número de acessos ilimitados até 31-12 ...

 22
 50
 90
550

CD-ROM 1.ª série (IVA 19 %)

176
615
230
230
230

    68,50

223
715
255
255
255

    68,50

Assinatura CD mensal ...........................................................
CD histórico (1970-2001) .....................................................
CD histórico (1970-1979) .....................................................
CD histórico (1980-1989) .....................................................
CD histórico (1990-1999) .....................................................
CD histórico avulso ...............................................................

100 acessos ..............................................................................................
200 acessos ..............................................................................................
300 acessos ..............................................................................................

INTERNET (IVA 19 %)

120
215
290

Assinante papel 2 Não assinante papel

Preços por série1.ª, 2.ª e 3.ª séries (concursos públicos)

(Em euros)


