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que a cada cargo estatutário deverá corresponder e ser indicado um 
associado.

3 — Qualquer membro efectivo pode ser subscritor da sua própria 
candidatura, mas é -lhe interdito subscrever mais de uma lista.

4 — Todas as candidaturas deverão ser acompanhadas de declaração 
do associado proposto, no qual se confirme a aceitação do cargo para 
que é candidato.

5 — Será obrigatório, com a apresentação da lista, esta vir acom-
panhada de um Plano de Actividades e Orçamento, para o mandato a 
que se candidata.

6 — Na apresentação das candidaturas, os proponentes deverão in-
dicar qual de entre eles será o mandatário da lista e exercerá as funções 
de vogal verificador, fazendo, como observador, parte da Comissão 
Eleitoral.

Artigo 32.º

Votação

1 — A votação efectuar -se -á por escrutínio secreto, tendo como ho-
rário o indicado na convocatória, apenas podendo votar os membros 
efectivos em pleno gozo dos seus direitos à data da eleição.

2 — Haverá uma única mesa de voto presidida pela Comissão 
Eleitoral, que será composta pelos elementos da mesa da Assem-
bleia geral, mais os mandatários das listas, sendo estes estritamente 
observadores.

3 — Encerrada a urna, proceder -se -á de imediato ao escrutínio, sendo 
considerada vencedora a lista que obtiver mais votos.

Artigo 33.º

Acto de posse

Os eleitos serão empossados em sessão pública de Acto de Posse que 
deverá decorrer de seguida à proclamação da lista vencedora, ou até 15 
dias após o acto eleitoral, sendo que:

a) O Presidente da Mesa da Assembleia geral dará posse ao Presidente 
da Mesa da Assembleia geral eleito;

b) O novo Presidente da Mesa da Assembleia geral dará posse aos 
restantes membros eleitos.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 34.º

Dissolução

Em caso de dissolução da associação, a Assembleia geral determinará 
o destino a dar aos seus bens e designará os seus liquidatários.

 ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE BARRANCOS

Anúncio (extracto) n.º 8716/2007
Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2007, lavrada a fl. 88 

do livro de notas para escrituras diversas n.º 21-B do Cartório Notarial de 
Barrancos, a cargo da segunda-ajudante Adélia Maria Ramalho Batista 
Marques, em substituição legal da notária, foi outorgada uma escritura 
de constituição de associação com a denominação de Associação de 
Reformados de Barrancos, sem fins lucrativos, com sede na freguesia 
e concelho de Barrancos, a qual tem como objectivos:

1 — A Associação prossegue objectivos no âmbito da solidariedade 
e segurança social, designadamente:

a) Protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as 
situações de carência;

b) Apoio à integração social e comunitária;
c) Apoio à família.

2 — São objectos secundários da Associação a promoção e protecção 
da saúde, a educação e formação profissional dos cidadãos, bem como 
a resolução dos problemas habitacionais das populações carenciadas 
ou dependentes.

Esta conforme o original. 
9 de Fevereiro de 2007. — A Ajudante, Adélia Maria Ramalho Ba-

tista Marques.
2611071556 

 OCEANUS — SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS

Balancete n.º 218/2007
OCEANUS — Sociedade Gestora de Fundos de Titularização de 

Créditos, S. A.
Sede social: Avenida da Liberdade, 131, 5.º, 1269 -036 Lisboa.
Capital social: 1 600 000 euros.
Pessoa colectiva n.º 502500646.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª 

Secção) sob o n.º 4137.
OCEANUS — Sociedade Gestora de Fundos de Titularização de 

Créditos, S. A.
Balanços em 30 de Setembro de 2007 e 2006
(montantes expressos em euros ou milhares de euros) 

Artigo 35.º
Omissões

Em tudo o que fica omisso no articulado dos presentes estatutos 
regerão as disposições legais supletivamente aplicáveis.

11 de Dezembro de 2007. — O Secretário -Geral, João S. Batista.
2611071641 

  
 30 de Setembro de 2007. — Pela Administração, José Álvaro Domingues. — O Técnico Oficial de Contas, Lurdes Silva.

2611069530 




