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PARTE A
1. Concursos públicos
ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais
Direcção Regional de Edifícios de Lisboa
Anúncio
Concurso público n.º 5/DREL/2002, para adjudicação da
empreitada Instituto Camões  Casa Lusofonia  Palacete Seixas, Lisboa, Avenida da Liberdade, 207,
Marquês de Pombal, 18.
1  Entidade adjudicante  Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), Direcção Regional de Edifícios de
Lisboa (DREL), situada na Praça do Comércio, Ala Oriental, 2.º,
1149-005 Lisboa (telefone: 218817000; fax: 218870068).
2  Modalidade de concurso  concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3  a) Local de execução  Avenida da Liberdade, 207, Marquês de Pombal, 18, Lisboa.
b) Natureza e extensão dos trabalhos  elaboração do projecto de
estruturas; movimento de terras para execução de cave; execução de
betão armado em estrutura de elevador e palas. Demolição de cobertura, pavimento e vãos; execução de pavimentos e cobertura;
impermeabilização e isolamento térmico em cobertura em terraço e
paredes; execução de alvenarias e divisórias em gesso carbonado;
revestimento e pinturas em pavimento, paredes e tectos; execução de
serralharias e carpintarias e reparação de caixilharia existente. Pintura de paredes exteriores. Execução de instalação eléctrica; rede de
comunicações; sistema de segurança; fornecimento e montagem de
elevador; execução da rede de águas e esgotos, ar condicionado e
ventilação.
Classificação Estatística  categoria 45.21.1, 45.31.1, 45.33.1,
45.33.2 subcategorias 45.21.15, 45.31.12, 45.33.12, 45.33.20 constante do Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
de 22 de Junho de 1998.
Preço base do concurso  2 951 412,49 euros, com exclusão do
IVA.
4  Prazo de execução da obra  630 dias, incluindo sábados,
domingos e feriados nacionais, contados a partir da data da consignação.
5  Pedido de documentos:
a) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso na
firma Planimétrica, L.da, situada na Travessa de São Plácido, 48, A (telefone: 213976155; fax: 213956458), nas horas normais de expediente.
Esses elementos podem ser solicitados até ao dia 28 de
Março de 2002;

b) O custo, a pagar em dinheiro ou em cheque é de 420 euros incluindo o IVA.
6  Data limite para apresentação das propostas:
a) As propostas terão de dar entrada no Serviço indicado no
n.º 1, até às 17 horas e 30 minutos do dia 8 de Abril de
2002;
b) Endereço: Serviço indicado no n.º 1;
c) Língua: as propostas e documentos que as acompanham
devem ser redigidos em português. Quando os documentos,
pela sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos
noutra língua, serão acompanhados de tradução devidamente legalizada ou, não o sendo, de declaração do concorrente que aceita a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.
7  Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso:
a) Só intervirão as pessoas que, para o efeito, estiverem credenciadas pelos concorrentes;
b) Data, hora e local: 9 de Abril de 2002 às 10 horas no Serviço indicado no n.º 1.
8  Cauções e garantias  o valor da caução será de 5% do valor
do contrato, nos termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
9  Tipo de empreitada e modalidades de pagamento  a empreitada é por preço global nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será efectuado em situações mensais, conforme os trabalhos realizados.
10  Modalidade jurídica de associação de empresas  poderão
concorrer agrupamentos de empresas, nos termos do artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, e do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99,
ambos de 2 de Março.
11  Só são admitidos ao 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),
contendo as seguintes autorizações:
Na 2.ª categoria: 1.ª subcategoria, da classe correspondente ao valor global da proposta;
Na 2.ª categoria: 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias;
Na 1.ª categoria: 1.ª subcategoria;
Na 5.ª categoria: 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias;
Na 6.ª categoria: 1.ª, 2.ª, 10.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias.
A classe em cada subcategoria deve cobrir o valor dos
trabalhos especializados que lhe respeitem;
b) Os não 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 apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso
e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104, de 21 de Feve-
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reiro, o qual indicará os elementos de referência relativos
à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os
documentos relativos à comprovação da sua idoneidade,
capacidade financeira, económica e técnica para a execução
da obra posta a concurso, indicados na Portaria n.º 104, de
21 de Fevereiro.
12  Prazo de validade das propostas  o prazo de validade das
propostas é de 66 dias, contados da data do acto público do concurso.
13  Critérios de qualificação  a qualificação será feita de
acordo com os critérios estabelecidos no n.º 19 do programa de concurso.
14  Critérios de adjudicação  a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores de apreciação e respectiva ponderação:
Preço  45%;
Qualidade técnica da proposta  55%.
15  Não são admitidas propostas variantes ao projecto.
7 de Fevereiro de 2002.  O Director Regional, António Cerdeira.
3000018686

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Direcção Regional de Agricultura
de Entre Douro e Minho
Aviso
Programa Operacional da Região do Norte
Medida Agricultura e Desenvolvimento Rural  AGRIS
Acção 4  Serviços à Agricultura
Subacção 4.2  Desenvolvimento de outros Serviços à
Agricultura
Convite à apresentação de candidaturas à componente
prestação de serviços agrícolas
1  Objecto  o presente convite tem como objecto a apresentação de candidaturas aos apoios previstos no âmbito da componente
Prestação de Serviços Agrícolas da subacção 4.2 Desenvolvimento
de outros serviços à agricultura que integra a Acção 4 Serviços à
Agricultura da Medida AGRIS do Programa Operacional Regional,
regulamentada pela Portaria n.º 49/2001, de 26 de Janeiro.
2  Serviços a prestar  os projectos candidatos ao regime de
ajudas devem visar a prestação de serviços agrícolas não directamente associados ao processo produtivo (operações ou tarefas, com tradução essencialmente física, cuja execução constitui elemento necessário do sistema de produção e de que depende a produção de bens
e serviços agrícolas) enquadráveis no âmbito dos domínios estabelecidos no artigo 20.º da Portaria n.º 49/2001, de 26 de Janeiro, de
acordo com o seguinte:
a) No âmbito da alínea c) do artigo 20.º:
Tema 1  Difusão de informação sobre instrumentos de
política;
Tema 2  Difusão de informação técnica, divulgação do
modo de produção biológica e das boas práticas agrícolas;
b) No âmbito da alínea a) do artigo 20.º:
Tema 3  Aconselhamento e acompanhamento técnico
com vista à melhoria da eficácia dos sistemas produtivos e dos métodos e formas de transformação e comercialização de produtos agrícolas de actividades que
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constituam prioridade da Política Agrícola Nacional
(PAN) ou de actividades inovadoras;
Tema 4  Aconselhamento e acompanhamento técnico
no âmbito da introdução do modo de produção biológico nas explorações agrícolas.

3  Âmbito temporal  a prestação de serviços deverá ter a duração de dois anos podendo ser consideradas elegíveis as despesas
realizadas entre 15 de Dezembro de 2001 e 31 de Dezembro de
2003.
4  Âmbito geográfico  podem ser concedidas ajudas a projectos que visem a prestação de serviços no âmbito do território abrangidos pelo Programa Operacional Regional.
5  Público-alvo  os serviços a prestar pelos beneficiários poderão ter como público-alvo todas as unidades produtivas do sector
agrícola.
6  Beneficiários  podem candidatar-se às ajudas previstas
neste convite, individualmente ou em parceria, as entidades abaixo
referidas que reúnam as condições de acesso definidas no artigo 22.º
da Portaria n.º 49/2001, de 26 de Janeiro, com sede e ou actividade
no território abrangido pelo Programa Operacional Regional:
a) Cooperativas e associações de agricultores de 1.º grau;
b) Organizações interprofissionais de âmbito regional, com
ligação ao sector agrícola;
c) Centros tecnológicos.
com sede e ou actividade no território abrangido pelo Programa
Operacional Regional.
Quando se trate do Tema 2, quando esteja em causa a divulgação do Modo de Produção Biológico, as candidaturas devem envolver uma entidade, a título individual ou integrando uma parceria que
reúna as condições e tenha solicitado o reconhecimento como Organização de Agricultores em Modo de Produção Biológico.
No Tema 4, os beneficiários devem reunir as condições e solicitar o reconhecimento como Organização de Agricultores em Modo
de Produção Biológico.
Cada entidade, individualmente ou em parceria com outras entidades, apenas pode apresentar uma candidatura ao abrigo deste convite.
No caso de apresentação de candidaturas em parceria deverá ser
designada a entidade responsável administrativa e financeiramente
pela execução do projecto.
Não podem beneficiar das presentes ajudas as entidades beneficiárias da Medida n.º 10 Serviços Agro-Rurais Especializados no
Programa AGRO.
7  Forma e nível das ajudas  a ajuda é concedida sob a forma de subsídio não reembolsável no valor de 30% do valor das
despesas elegíveis para os temas 1 e 2 e de 60% para os temas 3 e
4, sendo majorada em 10 pontos percentuais no caso dos projectos
serem apresentados por cooperativas ou associações de agricultores
de 1.º grau.
8  Limite das ajudas  o limite das ajudas é de 50 000 euros
por ano e por projecto no caso das candidaturas individuais. Para
projectos apresentados por entidades em regime de parceria o limite
da ajuda é de 100 000 euros por ano e por projecto.
9  Dotação orçamental  o montante máximo de apoios a conceder no âmbito do presente convite é de 3 500 000 euros.
10  Formalização das candidaturas  a apresentação das candidaturas deverá ser efectuada nos formulários próprios, devidamente
preenchidos e acompanhados da documentação exigida no caderno
de encargos.
11  Local e prazo de entrega das candidaturas  as candidaturas são entregues na Direcção Regional de Agricultura de Entre
Douro e Minho, na Estrada Exterior da Circunvalação, 11846, 4460-281 Senhora da Hora, Matosinhos, ou na Direcção Regional de
Agricultura de Trás-os-Montes, Rua da República, 133, 5370-347
Mirandela, até às 17 horas do 30.º dia útil contado a partir da data
de publicação no Diário da República do presente anúncio, ou enviadas pelo correio para a mesma morada, registadas e com aviso de
recepção, até à mesma data.
12  Consulta do caderno de encargos e informações  a consulta do caderno de encargos, bem como a obtenção das cópias respectivas e dos formulários de candidatura poderá ter lugar na Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho, Estrada
Exterior da Circunvalação, 11846, 4460-281 Senhora da Hora,
Matosinhos (telefone: 229532610), ou na Direcção Regional de
Agricultura de Trás-os-Montes, Rua da República, 133, 5370-347
Mirandela (telefone: 278260900), das 10 horas às 12 horas e 30
minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, entre
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a data deste anúncio e o 30.º dia útil contado a partir da data de
publicação no Diário da República do presente anúncio, ou através
do endereço Internet do MADRP www.min-agricultura.pt.
13  Esclarecimento de dúvidas  as dúvidas sobre a interpretação do disposto no presente convite e no caderno de encargos
devem ser colocadas por escrito ao coordenador regional da Medida
Agris, ou via e-mail para o endereço de@draedm.min-agricultura.pt,
até cinco dias antes do termo do prazo de apresentação das candidaturas. A resposta será sempre dada por escrito ou via e-mail e
disponibilizada a todos os concorrentes quando correspondam a aspectos de interesse geral.
17 de Dezembro de 2001.  O Coordenador, António Fernando
de Campos Cêa.
3000001387

Aviso
Programa Operacional da Região do Norte
Medida Agricultura e Desenvolvimento Rural  AGRIS
Subacção 3.3  Serviços florestais
Convite à apresentação de candidaturas para prestação
de serviços florestais.  Serviços à produção florestal
1  Objecto  o presente convite visa a apresentação de candidaturas aos apoios à prestação de serviços florestais no âmbito da
Subacção n.º 3.3 da Medida Agris, regulamentada pela Portaria
n.º 1109-H/2001, de 27 de Novembro.
2  Serviços a prestar  os projectos candidatos ao regime de
ajudas devem ter a duração máxima de dois anos podendo ser consideradas elegíveis as despesas realizadas entre 15 de Dezembro de
2001 a 31 de Dezembro de 2003, e visar a prestação de serviços de
apoio à actividade florestal enquadráveis no âmbito das orientações
estabelecidas nos artigos 5.º e 6.º do Regulamento de aplicação da
subacção 3.3: Apoio à prestação de serviços florestais, aprovado pela
Portaria n.º 1109-H/2001, de 27 de Novembro, e respeitar aos seguintes domínios, de acordo com o disposto no caderno de encargos deste convite:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Domínio 1  Planeamento florestal;
Domínio 2  Implementação de planos de gestão florestal;
Domínio 3  Apoio técnico à gestão florestal;
Domínio 4  Apoio à gestão florestal;
Domínio 5  Outros serviços técnicos especializados;
Domínio 6  Divulgação técnica, legislativa, comercial e
organizacional.

3  Âmbito territorial  a prestação dos serviços pode abranger
todo o território abrangido pelo Programa Operacional Regional.
4  Beneficiários  podem apresentar candidaturas no âmbito
deste concurso as seguintes entidades, nos termos do artigo 3.º da
Portaria n.º 1109-H/2001, de 27 de Novembro:
a)
b)
c)
d)

Organizações de produtores florestais;
Associações de baldios;
Organizações interprofissionais florestais;
Pequenas empresas de serviços florestais,

com sede e ou actividade no território abrangido pelo Programa
Operacional Regional.
As candidaturas podem ser apresentadas pelas entidades acima
referidas individualmente ou em parceria.
No caso de apresentação de candidaturas conjuntas, deverá ser
designada a entidade responsável administrativa e financeiramente
pela execução do projecto sem prejuízo da obrigação de todas as
entidades cumprirem as condições estabelecidas pelo caderno de
encargos que faz parte deste convite.
5  Forma e nível das ajudas  a ajuda é concedida sob a forma de incentivo não reembolsável a uma taxa variável entre 30 e
65% em função do serviço prestado. As ajudas poderão ser
majoradas em função da natureza do proponente e do grau de integração dos serviços a prestar até um máximo de 15%.
6  Limites das ajudas  só pode ser apresentada uma candidatura por beneficiário, isolado ou em parceria, e o montante máximo
de ajuda por candidatura é de 150 000 euros.
7  Dotação orçamental  o montante máximo de apoios a conceder no âmbito do presente convite é de 3 000 000 euros.
8  Consulta do caderno de encargos e informações  a consulta
do caderno de encargos, bem como a obtenção das cópias respecti-
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vas e dos formulários de candidatura, poderá ter lugar na Direcção
Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho, Estrada Exterior
da Circunvalação, 11846, 4460-281 Senhora da Hora, Matosinhos
(telefone: 229532610) ou na Direcção Regional de Agricultura de
Trás-os-Montes, Rua da República, 133, 5370-347 Mirandela (telefone: 278260900), das 10 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, entre a data deste
anúncio e o 30.º dia útil, contado a partir da data de publicação no
Diário da República do presente anúncio, ou através do endereço
Internet do MADRP www.min-agricultura.pt.
9  Esclarecimento de dúvidas  as dúvidas sobre a interpretação do disposto no presente convite e no caderno de encargos devem ser colocadas por escrito ao coordenador da Medida AGRIS,
Estrada Exterior da Circunvalação, 11846, 4460-281 Senhora da
Hora, ou via e-mail para o seguinte endereço: de@draedm.min-agricultura.pt, até cinco dias antes do termo do prazo de apresentação das candidaturas. A resposta será sempre dada por escrito ou
via e-mail e disponibilizada a todos os concorrentes, quando correspondam a aspectos de interesse geral.
10  Formalização das candidaturas  a apresentação das candidaturas deverá se efectuada nos formulários respectivos, devidamente preenchidos e acompanhados da documentação exigida nos
termos do caderno de encargos.
11  Local e prazo de entrega das candidaturas  as candidaturas deverão ser entregues na Direcção Regional de Agricultura de
Entre Douro e Minho, na Estrada Exterior da Circunvalação, 11846,
4460-281 Senhora da Hora, Matosinhos, ou na Direcção Regional
de Agricultura de Trás-os-Montes, Rua da República, 133, 5370-347
Mirandela, até às 17 horas do 30.º dia útil contado a partir da data
de publicação no Diário da República do presente anúncio, ou enviadas pelo correio para a mesma morada, registadas e com aviso de
recepção, até à mesma data.
17 de Dezembro de 2001.  O Coordenador, António Fernando
de Campos Cêa.
3000001398

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde
Hospital Distrital de Bragança
Serviço de Aprovisionamento

Anúncio n.º 8/02.1-SA
Concurso público n.º 21/02-SA  relatórios médicos
(TAC), ano de 2002
1  Entidade contratante  Hospital Distrital de Bragança, Avenida do Abade de Baçal, 5301-852 Bragança (telefone: 273310803;
fax: 273310805; email: aprov@hbragança.min-saude.pt).
2  Objecto do concurso  aquisição de serviços relativos à elaboração de relatórios médicos das tomografias axiais computorizadas
(tac) realizadas durante o ano de 2002, em conformidade com as
cláusulas gerais e especiais do caderno de encargos.
3  Local da prestação  Hospital Distrital de Bragança (HDB).
4  Duração do contrato  o contrato inicia-se com a sua assinatura, ou a partir do visto do Tribunal de Contas, e termina em 31
de Dezembro de 2002.
5  Propostas parciais, variantes ou divergentes  não é admitida a apresentação de propostas parciais, variantes ou com condições divergentes daquelas que constam do processo de concurso.
6  Agrupamentos de empresas  podem concorrer agrupamentos de empresas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas elas possuam os requisitos
legais exigidos para o efeito.
7  Obtenção dos documentos necessários:
a) O processo pode ser consultado no Serviço de Aprovisionamento do Hospital Distrital de Bragança, durante os dias
úteis, entre as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e as 14
horas e as 17 horas e 30 minutos, desde o dia da primeira
publicação do anúncio até ao dia e hora da abertura do acto
público do concurso;
b) Desde que requisitado em tempo útil, o processo será enviado ou entregue aos interessados, em suporte informático, mediante o pagamento da importância de 25 €, em dinheiro, vale de correio ou cheque cruzado à ordem do
adjudicante.
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8  Entrega das propostas  as propostas devem dar entrada no
HDB até às 17 horas e 30 minutos do dia 15 de Março de 2002.
9  Acto público  o acto público do concurso terá lugar no
Serviço de Aprovisionamento do HDB, no dia 18 de Março de 2002,
pelas 14 horas e 30 minutos, podendo a ele assistir todos os interessados e intervir apenas os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
10  Critério de adjudicação  o critério de adjudicação será o
da proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com os seguintes factores de apreciação, por ordem decrescente de importância:
a) Relação qualidade/preço;
b) Prazo de entrega;
c) Condições de pagamento.
11  Prazo de manutenção das propostas  mínimo de 60 dias
contados da data da sessão de abertura.
12  Caução e modalidades de pagamento:
a) Será exigida a prestação de caução, nos termos legais;
b) Os pagamentos serão efectuados a 90 dias das datas das
facturas.
13  Anúncio de informação prévia  não há lugar à sua publicação.
14  Envio do anúncio para publicação oficial  este anúncio foi
enviado para publicação no Diário da República em 1 de Fevereiro de 2002.
1 de Fevereiro de 2001.  O Director, Carlos Alberto Vaz.
3000017400

AUTARQUIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Anúncio n.º 14/02
Concurso público para adjudicação da empreitada da obra
de construção do Centro de Saúde de Alenquer
1  A empreitada é promovida pela Câmara Municipal de Alenquer, endereço: Praça de Luís de Camões, 2580-318 Alenquer (telefone: 263730900; faxes: 263730949/263711504).
2  Efectua a abertura de um concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pelo prazo de
30 dias após a datada de publicação no Diário da República.
3  a) O local de execução da obra é Alenquer.
b) Para a execução das obras de construção do Centro de Saúde
de Alenquer, em Alenquer, sendo a sua extensão e características as
constantes do mapa de trabalhos e demais elementos do processo, e
referentes aos n.os 45210000-2 e 45211564-0 da divisão 45 do CPV,
e englobando trabalhos das subcategorias 45.11.11 e 45.11.12 da
categoria 45.11.1 da classe 45.11 do grupo 45.1; da subcategoria
45.21.63 da categoria 45.21.6 da classe 45.21; das categorias 45.22.1
e 45.22.2 da classe 45.22 da subcategoria 45.23.11 e 45.23.12 da
categoria 45.23.1; da categoria 45.25.3 da categoria 45.25.5 e da
subcategoria 45.25.62 da categoria 45.25.5 da classe 45.25 do grupo 45.2; da subcategoria 45.31.13 da categoria 45.31.1 e da subcategoria 45.31.21 da categoria 45.31.2 da classe 45.31; da subcategoria 45.32.12 da categoria 45.32.1 da subcategoria 45.32.12 da
categoria 45.32.1 da subcategoria 45.33.20 da categoria 45.33.2 da
classe 45.33 do grupo 45.3; e da totalidade do grupo 45.4, pelo preço
base de 1 552 563,02 €, com exclusão do IVA.
c) (Não aplicável.)
d) O objecto da empreitada é a construção do Centro de Saúde
de Alenquer, em Alenquer, de acordo com o projecto patenteado a
concurso.
4  O prazo máximo de execução da obra é de 24 meses e iniciar-se-á no prazo máximo de 30 dias após a consignação.
5  a) O programa de concurso com o caderno de encargos, projectos e demais documentos encontram-se patentes todos os dias úteis
na secretaria da Câmara Municipal de Alenquer, na morada indicada,
durante as horas normais de expediente (das 9 às 17 horas).
As cópias do processo poderão ser solicitadas, nos primeiros 10
dias contados a partir da data de abertura do concurso, no local
acima referido.
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b)  O custo do processo de concurso e documentos complementares, com exclusão do IVA, é de 350,00 € e o seu pagamento será
efectuado com a respectiva encomenda.
6  a) As propostas serão entregues até às 17 horas do 30.º dia
a contar do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário
da República. O prazo para apresentação das propostas é contínuo,
incluindo sábados, domingos e feriados.
b) As propostas devem ser enviadas sob registo com aviso de recepção ou entregues na Repartição Administrativa e Notariado da
Câmara Municipal de Alenquer, na morada acima indicada.
c) As propostas têm de ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as acompanham, devendo ter-se em consideração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º conjugado com o n.º 2
do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
7  a) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, bastando para tanto, no caso de intervenção do titular
de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.
b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do primeiro
dia útil seguinte ao do termo do prazo de entrega das propostas, na
sala onde têm lugar as reuniões desta Câmara Municipal, perante
uma comissão para o efeito designada na sua reunião ordinária de
27 de Dezembro do ano findo. Na eventualidade de a data marcada
para o acto público recair em dia em que se realize uma reunião da
Câmara Municipal, ele terá lugar no dia útil seguinte.
8  O valor da caução é de 5% do valor da proposta, e será prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos termos do caderno de encargos.
9  A empreitada é por preço global e os pagamentos serão efectuados em prestações mensais.
10  No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.
11  a) Os concorrentes deverão ser possuidores do certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) contendo as seguintes autorizações, de acordo com
o disposto no Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria
n.º 412-I/99, de 4 de Junho:
a) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta;
b) As 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da
1.ª categoria; 3.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria;
1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria; 12.ª,
13.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª categoria,
e das classes correspondentes, à parte dos trabalhos a que
respeitam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta;
c) Serão ainda admitidos os concorrentes não detentores de
certificado referido em alínea a), mas que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à execução da obra posta a concurso, nos
termos exactos do n.º 1 do artigo 68.º, bem como os que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos exactos termos do artigo 67.º,
ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
d) A qualificação dos concorrentes terá como base a capacidade financeira, económica e técnica dos concorrentes, nos
termos do disposto no n.º 1, artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e cumulativamente, com os seguintes critérios:
1) Capacidade económica e financeira;
2) Capacidade técnica.
12  O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados
da data do acto público do concurso.
13  O critério de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, ponderados os seguintes factores, assim como, em casos aplicáveis, todo
o articulado do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:
a)
b)
c)
d)

Preço mais favorável  35%;
Prazo de execução  30%;
Qualidade da proposta  25%;
Sistema de qualidade a implementar e garantia  10%.
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14  Não são admitidas propostas com variantes.
15  (Não aplicável.)
16  (Não aplicável.)
17  (Não aplicável.)
18  (Não aplicável.)
18 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim Gomes Pedro.
3000018919

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS
Anúncio
Concurso público
1  Câmara Municipal de Barcelos, Divisão de Água e Saneamento do Departamento de Ambiente, Avenida de João Duarte, 96,
4750-175 Arcozelo (telefone: 253813814; fax: 253813815).
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  freguesia de Perelhal do concelho
de Barcelos.
b) Designação da empreitada  drenagem de águas negras e rede
de abastecimento de água na E. N. 103-1 entre o quilómetro 5,7 e
quilómetro 8,2, na freguesia de Perelhal.
Natureza, extensão dos trabalhos e sua descrição: os trabalhos a
executar incluem estaleiro, levantamento e reposição de pavimentos,
movimentos de terras e construção de rede de drenagem de águas
residuais. A rede terá uma extensão total de 3.484 m em PVC rígido classe PN6 com diâmetro 200 mm, a funcionar graviticamente e
416 m de conduta elevatória em PVC rígido classe PN10 com diâmetro de 110 mm que permitirá drenar as águas residuais ao longo
da E. N. 103-1 entre os quilómetros 6,2 e 8,2, incluindo ramais
domiciliários e uma central elevatória de águas residuais. Execução
de rede de abastecimento de água ao longo da E. N. 103-1 entre o
quilómetro 5,7 e o quilómetro 8,2 terá numa extensão de 4418 m
de tubagem em PVC rígido da classe 1 Mpa DN 110 e 108 m de
DN 90.
Classificação Estatística de Produtos por Actividades (CPA): categoria 45.21.4, subcategoria 45.21.41.
Preço base do concurso, com exclusão do IVA: 537 446,89 euros.
c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a
concurso, não se dividindo em lotes.
d) O objecto da empreitada é a execução integral da obra definida no projecto, nas condições do caderno de encargos.
4  O prazo de execução da obra é de quatro meses.
5  a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Divisão de Água e Saneamento do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal de Barcelos, nos dias
úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, durante o prazo de
apresentação das propostas.
Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da documentação complementar até ao sétimo dia útil anterior à data limite
para a apresentação das propostas e serão fornecidas nos seis dias
seguintes ao do pedido escrito.
b) O fornecimento das cópias do processo de concurso será efectuado após o pagamento de:
Processo completo  221,74 euros;
Partes do processo  de acordo com o Regulamento de Taxas
e Licenças em vigor no município.
6  a) As propostas deverão ser apresentadas até às 15 horas e
30 minutos do 30.º dia contado a partir do dia da publicação deste
anúncio no Diário da República.
b) As propostas deverão ser entregues na secretaria da Divisão de
Água e Saneamento do Departamento de Ambiente da Câmara
Municipal de Barcelos, sita na Avenida de João Duarte, 96, 4750-175 Arcozelo.
c) As propostas e documentos que as acompanham deverão ser
redigidos em língua portuguesa.
7  a) Poderão assistir ao acto do concurso os eventuais interessados, mas apenas são autorizados a intervir os concorrentes e legais representantes, tendo de fazer prova documental dessa qualidade.
b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da Divisão de Água e Saneamento, em Barcelos, e realizar-se-á pelas 10
horas do primeiro dia útil que se seguir ao termo do prazo para
apresentação das propostas.
8  Para admissão a concurso não é exigida qualquer caução.
9  A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão
mensais. O financiamento terá como fonte o orçamento da Câmara
Municipal de Barcelos.
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10  Quando o concorrente for um grupo de empresas, estas
deverão constituir-se juridicamente num consórcio externo em regime
de responsabilidade solidária, para efeitos de celebração do contrato.
11  a) Os concorrentes deverão ser possuidores de Certificado
de Classificação de Empreiteiro de Obras Públicas, contendo as seguintes autorizações: das 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria da
classe correspondente ao valor da proposta.
b) Serão ainda admitidos os concorrentes detentores de Certificado de Inscrição em Lista Oficial de Empreiteiros, aprovados nos
termos do artigo 68.º Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
c) A qualificação dos concorrentes terá como base a respectiva
capacidade financeira, económica e técnica, devendo os concorrentes, sob pena de exclusão, satisfazer cumulativamente:
Indicadores financeiros relativos ao último ano de exercício,
calculados de acordo com a Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro, superiores aos valores: Liquidez geral  103,85;
Autonomia financeira  9,85; Grau de cobertura do imobilizado  115,69;
Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior
a 322 600,00 euros.
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, tendo em conta os seguintes factores e subfactores:
Preço  80%;
Qualidade técnica  20%.
em que:
Memória justificativa e descritiva  5%;
Plano de trabalhos  5%;
Plano de mão-de-obra  5%;
Plano de equipamento  5%.
14  Não é permitida a apresentação de variantes nem de propostas condicionadas.
15  A caução a exigir para garantia do contrato será de 5% do
valor da adjudicação. O prazo de garantia é de cinco anos.
16  Não foi publicado anúncio de informação prévia no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.
17  Não foi enviado anúncio para publicação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.
18  O contrato não se encontra abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio.
25 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Fernando
Ribeiro dos Reis.
3000017189

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Anúncio
Concurso público n.º 3/2002  concepção/construção
de nichos de decomposição aeróbia e ossários para
o Cemitério de Oeiras.
1  Entidade adjudicante  Câmara Municipal de Oeiras, Departamento de Infraestruturas Municipais, Edifício Paço dArcos, E. N.
249/3, Porto Salvo, Paço dArcos, 2780 Paço dArcos (telefone:
214406528; telecopiadora: 214406538).
2  Modalidade do concurso  concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3  Especificações da empreitada:
a) Local de execução  Cemitério de Oeiras;
b) Designação da empreitada  concepção/construção de nichos de decomposição aeróbia e ossários para o Cemitério
de Oeiras;
c) Natureza, extensão e características gerais da obra  execução de dois edifícios de nichos de decomposição aeróbia
e ossários com capacidade máxima para 468 e 240 unidades, respectivamente.
Cálculo de caudais e cargas para dimensionamento dos
poços absorventes, fornecimento e instalação destes.
Execução de drenagem pluvial das coberturas e dos pavimentos com fornecimento e instalação dos respectivos dispositivos de drenagem.
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Fornecimento e assentamento do pavimento em placas de
calcário bujardado (dim. 0.45 ´ 0.45 ´ 0.03 m).
Reposição do pavimento após a demolição de parte do canteiro existente.
CPV  45.00.00.00-7, 77.22.40.00-5, 45.11.24.20-5,
45.26.14.20-4, 45.26.23.10-7, 45.43.21.12-2, 45.44.21.00-8;
d) Preço base  o preço base do concurso é de € 498 797,90,
100 000 000$, com exclusão do IVA.
4  Prazo de execução da obra  o prazo de execução da obra
é de cinco meses.
5  Processo de concurso e pedido de documentos:
a) O processo do concurso poderá ser consultado e ou adquirido durante as horas normais de expediente, no Departamento de Infraestruturas Municipais, Edifício Paço de Arcos/Porto Salvo, 2780 Paço dArcos;
b) Os elementos acima referidos, solicitados até ao 10.º dia
anterior ao termo do prazo, serão fornecidos no prazo máximo de seis dias, a contar da data da recepção do pedido,
mediante o pagamento de € 1246,99  250 000$, com
IVA incluído.
6  Entrega das propostas:
a) As propostas deverão dar entrada até às 17 horas do dia 3
de Abril de 2002;
b) As propostas serão entregues na Secção de Expediente do
Departamento de Administração Geral, sito nos Paços do
Município, Largo do Marquês de Pombal, em Oeiras, contra recibo ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção;
c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham, deverão ser redigidos em língua portuguesa.
7  Acto público:
a) Só poderão intervir no acto público do concurso os representantes das firmas devidamente credenciados;
b) O acto público do concurso realizar-se-á, no Edifício Paço
de Arcos  LEMO, pelas 10 horas do dia 4 de Abril de
2002.
8  Caução  o valor da caução será de 5% do valor da adjudicação.
9  Tipo de empreitada  a empreitada é por preço global, sendo
o financiamento suportado por receitas inscritas no orçamento da
Câmara Municipal e aprovado pela Assembleia Municipal de Oeiras.
10  Formas jurídicas de associação de empresas  podem concorrer empresas ou associação de empresas desde que declarem a
intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, antes da celebração de contrato, consórcio esse que deverá manter até
à extinção de todas as obrigações decorrentes da execução da empreitada, aí expressamente incluídas as decorrentes da garantia de boa
execução.
11  Condições mínimas  só serão admitidos a concurso os
concorrentes titulares de certificado de empreiteiro de obras públicas com as autorizações da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da
classe correspondente ao valor da proposta; 9.ª e 10.ª subcategorias
da 1.ª categoria; 3.ª subcategoria da 3.ª categoria e 2.ª, 9.ª e 14.ª
subcategorias da 6.ª categoria todas nas classes correspondentes à
parte dos trabalhos a que respeitem.
Para a verificação da aptidão dos concorrentes adoptam-se os seguintes critérios:
Em relação à capacidade técnica:
O director técnico proposto para a obra possuir currículo
na direcção de obras semelhantes, em natureza, dimensão e complexidade, à posta a concurso;
Constar da lista de obras pelo menos, 1 obra da mesma
natureza de valor não inferior a 60% do preço base da
obra posta a concurso;
Adequação do equipamento às exigências técnicas da obra;
Em relação à capacidade económica e financeira, é exigido que
os concorrentes satisfaçam a seguinte situação, pelo menos,
dois dos últimos três exercícios económicos, aferida pelos

indicadores do quadro seguinte, calculados com base nas
demonstrações económico-financeiras da empresa em análise:
Indicador

Liquidez geral (percentagem) ...........................
Autonomia financeira (percentagem) ...............
Grau de cobertura do imobilizado (percentagem)

Limiar de referência

Quartil inferior
Quartil inferior
Quartil inferior

O cálculo dos indicadores apresentados será efectuado de acordo
com o disposto no n.º 1 da Portaria n.º 1454/2001, de 28 de Dezembro. Os limiares de referência considerados são os delineados no n.º 2
da portaria citada, para os anos de 1998, 1999 e 2000.
12  Validade da proposta  o prazo de validade das propostas
é de 66 dias úteis, contados a partir da data do acto público do
concurso.
13  Critério de adjudicação  o critério de adjudicação, atendendo ao disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, basear-se-á na selecção da proposta mais vantajosa implicando a ponderação dos seguintes factores pela ordem mencionada:
a) Factores ponderados:
Preço  80%;
Valia técnica da proposta (Vt)  10%;
Prazo  10%;
b) Subfactores a considerar:
Preço  será atribuída a classificação de 20 pontos à
proposta de preço mais baixo e de 10 pontos à de preço mais alto. Às restantes propostas será atribuída uma
pontuação proporcional, isto é, será efectuada uma
interpolação tendo como base os valores acima descritos;
Valia técnica  serão considerados os seguintes subfactores:
Nota justificativa do preço;
Plano de trabalhos;
Carga de mão-de-obra;
Carga de equipamento;
Memória Descritiva e Justificativa;
Qualidade de estaleiro.
Estes subfactores serão classificados de 10 a 20, sendo
efectuada posteriormente a média aritmética do somatório total (MA);
Prazo  será atribuída a classificação de 20 pontos à
proposta de mais baixo prazo e de 10 pontos à de
prazo mais alto. Às restantes propostas será atribuída
uma pontuação proporcional, isto é, será efectuada uma
interpolação tendo como base os valores acima descritos;
c) Classificação final (CF)  a classificação final de cada
proponente será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
CF = 80% (Preço) + 10% (MA) + 10% (Prazo)
14  Propostas variantes ou condicionadas  não serão de admitir propostas variantes ao projecto.
Serão de admitir propostas condicionadas no que respeita ao prazo
de execução.
15  Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República  15 de Fevereiro de 2002.
16  O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A.  15 de Fevereiro de 2002.
6 de Fevereiro de 2002.  O Vereador, José Arménio Lopes
Neno.
3000018945

Anúncio
Concurso público n.º 4/2002  remodelação do colector
pluvial da Rua de Pedro Álvares Cabral, em Linda-a-Velha
1  Entidade adjudicante  Câmara Municipal de Oeiras, Departamento de Infraestruturas Municipais, Edifício Paço dArcos, E. N.
249/3, Porto Salvo, Paço dArcos, 2780 Paço dArcos (telefone:
214406528; telecopiadora: 214406538).
2  Modalidade do concurso  concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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3  Especificações da empreitada:
a) Local de execução  Linda-a-Velha;
b) Designação da empreitada  remodelação do colector pluvial da Rua de Pedro Álvares Cabral, em Linda-a-Velha;
c) Natureza, extensão e características gerais da obra  fornecimento e assentamento de colectores, construção de caixas de visita e sumidouros, levantamento e reposição de
pavimento betuminoso em faixa de rodagem, arranque, fornecimento e assentamento de lancil, fornecimento e assentamento de calçada de vidraço, construção, escavação e
aterro de valas incluindo entivação e remoção de produtos
escavados a vazadouro.
CPV  45.11.12, 45.11.21, 45.23.12, 45.23.15;
d) Preço base  o preço base do concurso é de € 234 777,49,
47 068 660$, com exclusão do IVA.
4  Prazo de execução da obra  o prazo de execução da obra
é de oito meses.
5  Processo de concurso e pedido de documentos:
a) O processo do concurso poderá ser consultado e ou adquirido durante as horas normais de expediente, no Departamento de Infraestruturas Municipais, Edifício Paço de Arcos/Porto Salvo, 2780 Paço dArcos;
b) Os elementos acima referidos, solicitados até ao 10.º dia
anterior ao termo do prazo, serão fornecidos no prazo máximo de seis dias, a contar da data da recepção do pedido,
mediante o pagamento de € 374,10  75 000$, com IVA
incluído.
6  Entrega das propostas:
a) As propostas deverão dar entrada até às 17 horas do dia 10
de Abril de 2002;
b) As propostas serão entregues na Secção de Expediente do
Departamento de Administração Geral, sito nos Paços do
Município, Largo do Marquês de Pombal, em Oeiras, contra recibo ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção;
c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham, deverão ser redigidos em língua portuguesa.
7  Acto público:
a) Só poderão intervir no acto público do concurso os representantes das firmas devidamente credenciados;
b) O acto público do concurso realizar-se-á, no Edifício Paço
de Arcos  LEMO, pelas 10 horas do dia 11 de Abril de
2002.
8  Caução  o valor da caução será de 5% do valor da adjudicação.
9  Tipo de empreitada  a empreitada é por série de preços,
sendo o financiamento suportado por receitas inscritas no orçamento da Câmara Municipal e aprovado pela Assembleia Municipal de
Oeiras.
10  Formas jurídicas de associação de empresas  podem concorrer empresas ou associação de empresas desde que declarem a
intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou
em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, antes da celebração de contrato, consórcio esse que deverá manter até
à extinção de todas as obrigações decorrentes da execução da empreitada, aí expressamente incluídas as decorrentes da garantia de boa
execução.
11  Condições mínimas  só serão admitidos a concurso os
concorrentes titulares de certificado de empreiteiro de obras públicas com as autorizações da 2.ª subcategoria da 6.ª categoria e da
classe correspondente ao valor da proposta; 1.ª, 9.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria, todas nas classes correspondentes à parte dos
trabalhos a que respeitem.
Para a verificação da aptidão dos concorrentes adoptam-se os seguintes critérios:
Em relação à capacidade técnica:
O director técnico proposto para a obra possuir currículo
na direcção de obras semelhantes, em natureza, dimensão e complexidade, à posta a concurso;
Constar da lista de obras pelo menos, 1 obra da mesma
natureza de valor não inferior a 60% do preço base da
obra posta a concurso;
Adequação do equipamento às exigências técnicas da obra;
Em relação à capacidade económica e financeira, é exigido que
os concorrentes satisfaçam a seguinte situação, pelo menos,

dois dos últimos três exercícios económicos, aferida pelos
indicadores do quadro seguinte, calculados com base nas
demonstrações económico-financeiras da empresa em análise:
Indicador

Limiar de referência

Liquidez geral (percentagem) ...........................
Autonomia financeira (percentagem) ...............
Grau de cobertura do imobilizado (percentagem)

Quartil inferior
Quartil inferior
Quartil inferior

O cálculo dos indicadores apresentados será efectuado de acordo
com o disposto no n.º 1 da Portaria n.º 1454/2001, de 28 de Dezembro. Os limiares de referência considerados são os delineados no n.º 2
da portaria citada, para os anos de 1998, 1999 e 2000.
12  Validade da proposta  o prazo de validade das propostas
é de 66 dias úteis, contados a partir da data do acto público do
concurso.
13  Critério de adjudicação  o critério de adjudicação, atendendo ao disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, basear-se-á na selecção da proposta mais vantajosa implicando a ponderação dos seguintes factores pela ordem mencionada:
a) Factores ponderados:
Valia técnica da proposta (Vt)  60%;
Preço  40%;
b) Subfactores a considerar:
Valia técnica  serão considerados os seguintes
subfactores:
Nota justificativa do preço;
Plano de trabalhos;
Carga de mão-de-obra;
Carga de equipamento;
Memória Descritiva e Justificativa;
Qualidade de estaleiro.
Estes subfactores serão classificados de 10 a 20, sendo
efectuada posteriormente a média aritmética do somatório total (MA);
Preço  será atribuída a classificação de 20 pontos à
proposta de preço mais baixo e de 10 pontos à de preço mais alto. Às restantes propostas será atribuída uma
pontuação proporcional, isto é, será efectuada uma
interpolação tendo como base os valores acima descritos;
c) Classificação final (CF)  a classificação final de cada
proponente será calculada de acordo com a seguinte fórmula:
CF = 60% (MA) + 40% (Preço)
14  Propostas variantes ou condicionadas  não é permitida a
apresentação de propostas variantes nem de propostas condicionadas ao projecto patente a concurso.
15  Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República  15 de Fevereiro de 2002.
16  O anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A.  15 de Fevereiro de 2002.
6 de Fevereiro de 2002.  O Vereador, José Arménio Lopes
Neno.
3000018957

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
Edital
Alberto Fernando da Silva Santos, presidente da Câmara Municipal
de Penafiel:
Faz público que, em cumprimento da deliberação tomada em reunião ordinária desta Câmara Municipal, de 17 de Dezembro de 2001,
se encontra anulado o concurso público para a construção de piscinas municipais na freguesia de Paço de Sousa, publicado no Diário
da República, de 2 de Outubro de 2001, considerando que o objecto
do concurso foi sujeito a modificações, implicando alterações no
projecto.
1 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Alberto Santos.
1000034274
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CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE
Anúncio

Concurso público  saneamento básico da Bacia
Hidrográfica do Rio Bestança
1  Entidade adjudicatária  Câmara Municipal de Resende,
com sede nos Paços do Município, Avenida de Rebelo Moniz, 4660-212 Resende (telefones: 254877153/254877653; fax: 254877424).
2  Modalidade de concurso  concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3  Local das obras  povoações de Quelhas, Ponte e Montinho,
São Martinho de Mouros e Lages, Paus.
Designação da empreitada  saneamento básico da Bacia Hidrográfica do Rio Bestança.
Natureza dos trabalhos  pavimentos, movimento de terras, canalizações e reservatórios, fossa séptica, lagoa de evapo-transpiração
e reservatório, numa extensão de 2273 m com o preço base de 87
575 000$, com a Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da
Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177/1, de 22 de Junho de 1998, categorias
41.00.1, 90.00.1 e subcategorias 41.00.11 e 90.00.11.
4  O prazo de execução da obra é de 150 dias, contados a partir da data da consignação.
5  O processo de concurso e documentos complementares podem ser examinados ou pedidos na Secção Administrativa de Obras
Públicas e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Resende, nos
dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas.
a) O pedido do processo pode ser feito até 10 dias antes do términos da apresentação das propostas, naquela Secção.
b) Por cada processo será cobrada a importância de 18 000$.
6  As propostas documentadas serão entregues até às 16 horas
do 30.º dia, a contar do dia seguinte ao da publicação do respectivo
anúncio no Diário da República.
a) Devem ser enviadas pelo correio sob registo e com aviso de
recepção ou entregues na Secção Administrativa de Obras Públicas
e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Resende, Avenida de
Rebelo Moniz, 4660-212 Resende.
b) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa, bem
como os documentos que as acompanham, sendo que, quando pela
sua própria natureza ou origem estiverem redigidos noutra língua,
devem ser acompanhados de tradução devidamente legalizada, em
relação à qual declare aceitar a sua prevalência para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.
7  Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
O acto público do concurso terá lugar do Salão Nobre dos Paços
do Município, e realizar-se-á pelas 10 horas do primeiro dia útil
seguinte ao termo do prazo.
8  Será exigida, aquando da elaboração do contrato de adjudicação da empreitada a caução de 5% do valor de adjudicação e em
todos os pagamentos será deduzida a percentagem de 5% para reforço da mesma caução.
9  A empreitada é por preço global e as modalidades essenciais
do financiamento e os pagamentos serão por autos de medição, sempre que o volume de obra o justifique.
10  Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer vínculo mas, em caso de adjudicação da
empreitada estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo em regime de
responsabilidade solidária.
11  Qualificação dos concorrentes  informações relativas à
idoneidade do empreiteiro. Os concorrentes farão prova da sua idoneidade e das suas qualificações legais, com base no cumprimento
do disposto no n.º 3 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março:
a) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo a seguinte autorização (Portaria n.º 412-I/99,
de 4 de Junho): 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria da
classe correspondente ao valor da proposta;
b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas ou que não apresen-
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tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como os concorrentes nacionais dos
Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da
Organização Mundial do Comércio, farão prova da sua
idoneidade e das suas qualificações legais através do cumprimento do disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;
c) Os concorrentes não detentores de classificação de empreiteiro de obras públicas que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço económico europeu, farão prova
da sua idoneidade e das suas qualificações legais através do
cumprimento do disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;
d) A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica
dos concorrentes será efectuada com base nos seguintes
indicadores:
i) Capacidade económica-financeira  será 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 podendo ser excluído
nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores do quartil inferior previstos
nessa Portaria;
ii) Capacidade técnica  deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da boa execução de, pelo menos, uma
obra de idêntica natureza da obra posta a concurso;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial
a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.
12  O prazo de validade da proposta será de 66 dias, contados
da sua abertura.
13  Os critérios básicos de apreciação das propostas são os seguintes:
a) Preço global mais baixo  60%;
b) Prazo de execução  40%.
Cada um dos critérios será pontuado de 1 a 5.
A  A ordenação das propostas obedecerá à seguinte fórmula:
(preço mais baixo/preço da proposta) × 5
A proposta de mais baixo preço receberá assim 5 pontos.
B  Será calculado, para cada concorrente, pelas expressões seguintes (valor arredondado até às décimas), sendo:
X  prazo;
Y = valor médio de todos os prazos apresentados pelos vários
concorrentes e pelo comportamento em obras anteriores.
a) Para propostas em que verifique que x < y
2.00 + (y-x)

B = 
y

b) Para propostas em que verifique x > y
2.00  (x-y)

B = 
y

A pontuação final neste critério será a resultante das fórmulas com
correcções para pontuação no intervalo de 1 a 5.
14  São proibidas propostas variantes.
15  O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República, 3.ª série em 11 de Fevereiro de 2002.
16  Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República  13 de
Fevereiro de 2002.
11 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, António
Borges.
1000034349
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL
Anúncio
Concurso público para a empreitada de beneficiação da
E. N. 372 entre os quilómetros 5+800/15+000 e
20+078/35+886 e da E. N. 372-1 entre os quilómetros
0+000/4+850.
Para os devidos efeitos publica-se o presente anúncio relativo ao
concurso público referido em epígrafe. Assim:
1  Dono da obra  Câmara Municipal de Sousel, endereço
Praça da República, 7470-220 Sousel (telefone: 268553104).
2  O concurso é público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3  a) Local de execução  concelho de Sousel.
b) Designação da empreitada  beneficiação da E. N. 372 entre
os quilómetros 5+800/15+000 e 20+078/35+886 e da E. N. 372-1
entre os quilómetros 0+000/4+850.
c) Natureza e extensão dos trabalhos  beneficiação das estradas
compreendendo trabalhos de pavimentação melhoria das condições
de drenagem, sinalização e segurança.
Preço base do concurso  3 051 205,10 euros (611 711 700$)
com exclusão do IVA.
4  Prazo máximo de execução  12 meses.
5  a) processo de concurso encontra-se patente na Divisão de
Obras a Câmara Municipal de Sousel, Gabinete Técnico, Terreiro
do Patacão, 7470 Sousel, onde pode ser examinado todos os dias
úteis no horário normal de expediente.
b) Os interessados poderão obter cópias do processo de concurso
no prazo de cinco dias contados a partir da data de recepção do
respectivo pedido escrito; as cópias serão fornecidas mediante o
pagamento prévio em dinheiro ou em cheque à ordem de tesoureiro
da Câmara Municipal de Sousel no valor de 997,60 euros (200 000$)
excluindo o IVA.
6  a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
30.º dia consecutivo, incluindo sábados, domingos e feriados, a contar do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da
República.
b) As propostas serão entregues na Secção de Obras da Câmara
Municipal de Sousel, contra recibo, ou enviadas pelo correio, endereçadas à Câmara Municipal de Sousel, Praça da República, 7470-220 Sousel, sob registo com aviso de recepção.
c) As propostas bem como os documentos que as acompanham
deverão ser redigidos em língua portuguesa.
7  a) Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Sousel, pelas 10 horas do 1.º dia útil após a data
limite da entrega das propostas.
8  A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação.
9  A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b),
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os pagamentos serão feitos através de autos de medição mensais.
O financiamento terá como fontes verbas do PIDDAC, inscritas
pelo ICERR.
10  Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas. No caso de a adjudicação da empreitada ser
feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da celebração do contrato na modalidade jurídica de
consórcio externo.
11  Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas que contenha as seguintes autorizações:
Subcategoria 1 da 3.ª categoria e da classe correspondente ao
valor global da proposta;
Subcategorias 4 e 15 da 3.ª categoria, e subcategorias 2 e 9 da
6.ª categoria nos termos relacionados com o programa de
concurso.
12  O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados
da data da sua abertura, considerando-se prorrogado por consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por
mais 44 dias.
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13  A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, à qual se chegará através da análise das seguintes fases:
a) Verificação da aptidão dos concorrentes tendo como base
os critérios da capacidade financeira, económica e técnica
referidos no programa de concurso.
Caso se verifique que algum concorrente não possui a capacidade financeira e económica ou capacidade técnica para
execução da obra, de acordo com o programa de concurso,
o mesmo será afastado, não sendo considerado a sua proposta na fase seguinte;
b) Apreciação das propostas, tendo em consideração os seguintes factores por ordem decrescente da sua importância:
Condições mais vantajosas de preço  60%;
Valia técnica da proposta  40%.
14  Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao projecto ou parte dele.
15  Este anúncio será enviado para publicação no Diário da
República, 3.ª série aos 8 dias do mês de Fevereiro de 2002.
8 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Bettencourt Carrilho.
1000034348

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS
Anúncio
Concurso público para empreitada de construção da
passagem inferior ao quilómetro 55+812 da Linha de
Caminho-de-Ferro do Alentejo e respectivos acessos,
em Vendas Novas.
1  Entidade contratante  Câmara Municipal de Vendas Novas,
Praça da República, 7080 Vendas Novas (telefone: 265807700; fax:
265892152).
2  Modalidade do concurso  público, nos termos do artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3  a) Local de execução  concelho de Vendas Novas.
b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos 
o concurso toma a designação de empreitada de construção de passagem inferior ao quilómetro 55+812 da Linha do Caminho-de-Ferro
do Alentejo, e acessos, em Vendas Novas, cujos trabalhos estão classificados no âmbito da Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (CPA), no Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, e alterado
pelo Regulamento (CE), n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177,
de 22 de Junho, na categoria 45.21.22, cujo preço base é de
425 000,00 euros ou 85 204 850$ com exclusão do imposto sobre
o valor acrescentado.
A natureza,, extensão e descrição dos trabalhos e características
gerais da obra são as seguintes: estaleiro; passagem inferior ao quilómetro 55+812 na Linha de Caminho-de-Ferro do Alentejo; muros
de suporte; muro de Berlim; arruamentos; diversos; equipamento de
sinalização e segurança; outros trabalhos.
4  Prazo de execução  o prazo de execução deverá ser o menor possível.
5  a) Local e horário em que podem ser examinados ou pedidos o processo de concurso e documentos complementares  o processo de concurso e documentos complementares podem ser examinados na DAF (Divisão Administrativa e Financeira) da Câmara
Municipal de Vendas Novas, durante as horas normais de expediente, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos e das 14 às 16 horas, até ao dia e hora limite do acto público do concurso. Os interessados poderão ainda solicitar, por escrito, até cinco dias úteis antes do prazo fixado para a apresentação
das propostas, cópias do processo de concurso e documentos complementares; neste caso os elementos solicitados serão fornecidos no
prazo máximo de cinco dias úteis a contar da data de recepção.
b) Montante e modalidade de pagamento das importâncias fixadas para fornecimento do processo de concurso e documentos complementares  o processo de concurso e documentos complementares serão fornecidos mediante o pagamento de 181,54 euros ou
36 396$, IVA incluído, por cada colecção completa, em dinheiro ou
cheque, à ordem da tesoureira da Câmara Municipal de Vendas
Novas.
6  a) Data e hora limite para a apresentação das propostas 
as propostas deverão ser entregues até às 17 horas e 30 minutos do
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30.º dia, seguidos, a partir da publicação deste anúncio no Diário
da República.
b) Endereço para o envio ou entrega das propostas  as propostas serão entregues no endereço referido no n.º 1, até à data e hora
mencionadas na alínea anterior, podendo ser enviadas pelo correio
sob registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão contra
recibo.
c) Língua em que deverão ser redigidas as propostas bem como
os documentos que as acompanham  as propostas e demais documentos serão redigidos em língua portuguesa, devendo, quanto a
estes últimos, quando estiverem redigidos noutra língua, ter-se em
consideração o disposto no n.º 2 do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
7  a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso  podem intervir no acto público do concurso os concorrentes, ou seus representantes, devidamente credenciados para o acto.
b) Data, hora e local do acto público do concurso  o acto público do concurso terá lugar no edifício dos Paços do Município, na
sala de sessões, pelas 10 horas do dia útil imediato ao limite para a
apresentação das propostas, no endereço referido no n.º 1.
8  Cauções e garantias  o concorrente a quem haja sido adjudicada a obra deverá prestar caução correspondente a 5% do valor total da adjudicação, excluindo o IVA, que será prestada por
depósito em numerário, em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.
9  Tipo de empreitada  a empreitada é por série de preços e
o seu financiamento será assegurado pelo orçamento municipal da
Câmara Municipal de Vendas Novas.
10  Modalidade jurídica de associação de empresas  podem
concorrer empresas ou agrupamentos de empresas, sem qualquer
modalidade jurídica de associação no momento em que se apresentem a concurso desde que declarem a intenção em caso de adjudicação de se associarem antes da celebração do contrato em consórcio externo, agrupamento complementar de empresas ou sociedade
anónima, em qualquer dos casos em regime de responsabilidade
solidária dos consorciados, agrupados ou accionistas entre si e com
o consórcio, agrupamento ou sociedade.
11  Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e informações e formalidades necessárias à avaliação das condições mínimas de carácter económico e técnico que este deve preencher:
a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) que contenham a
autorização da 8.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe
correspondente aos valores dos trabalhos especializados que
lhe respeitem;
b) Podem ainda concorrer empresas ou agrupamentos de empresas que se encontrem na situação referida nas alíneas b),
c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e apresentem o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, e demais elementos de
referência, nos termos previstos no artigo 68.º, ou, na falta, os documentos de habilitação previstos no artigo 67.º,
ambos daquele diploma;
c) Para além das condições atrás referidas, só serão admitidos
os concorrentes que preencham os requisitos de idoneidade previsto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e apresentem os documentos não dispensados pelos artigos 68.º e 69.º do mesmo Decreto-Lei.
12  Prazo de validade das propostas  a validade das propostas é de 66 dias, contados da data do acto público do concurso. Este
prazo considera-se prorrogado, se necessário, por consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais 44
dias, nos termos do artigo 140.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
13  Critérios de apreciação das propostas  a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta os
seguintes factores de ponderação:
Preço: 75%;
Prazo de execução: 25%.
14  Propostas variantes  não são admitidas propostas variantes.
15  Anúncio de informação prévia  não foi publicado.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, João Teresa Ribeiro.
1000034300
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ENTIDADES PARTICULARES
CTT, CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.
Anúncio
Concurso público para adjudicação da empreitada
de CDP 3040  Coimbra  obras de reinstalação
1  Dono da obra  a empreitada será adjudicada pelos CTT,
Correios de Portugal, S. A., Direcção de Equipamento, Obras e
Aprovisionamentos, Serviço de Edifícios de Coimbra, sita na Avenida de Fernão de Magalhães, 223, 4.º, 3000-176 Coimbra (telefone: 239850711; fax: 239850990).
2  Modalidade do concurso  o concurso é público, nos termos
da alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º e do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
3  a) Local de execução da obra  Rua dos Loureiros, Quinta
do Eléctrico, 3040 Coimbra;
b) Designação da empreitada  CDP 3040 Coimbra, obras de
reinstalação;
c) Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição  reinstalação do CDP 3040, constituindo trabalhos de: demolições no interior; estrutura; alvenarias; revestimento de pavimentos, paredes e
tectos; carpintarias e serralharias; introdução de elementos da nova
imagem dos CTT; remodelação da rede de águas e esgotos e equipamento sanitário; remodelação de rede eléctrica; execução de rede
estruturada; execução de AVAC; conservação geral do edifício; arranjos exteriores.
d) Preço base do concurso  o preço base do concurso é de EUR
266 300.00 euros com exclusão do IVA.
4  Prazo de execução da obra  150 dias incluindo sábados,
domingos e feriados.
5  a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que pode
ser pedido o processo de concurso e documentos complementares 
na MUNDICÓPIA, Rua de Feliciano Castilho, lote 4, loja 2, 3030-325 Coimbra (telefone: 239711919; fax: 239827338), todos os dias
úteis das 9 às 13 horas e das 14 às 20 horas.
As cópias acima referidas, desde que solicitadas por escrito, a
partir da data de publicação deste anúncio no Diário da República,
até ao fim do segundo terço do prazo fixado para apresentação das
propostas, serão fornecidas no prazo máximo de seis dias úteis após
a data de recepção do pedido contra o pagamento do respectivo preço.
b) Nome, endereço do serviço, local e horário em que podem ser
examinados e obtidas cópias autenticadas dessas peças  no serviço e morada indicados no n.º 1, todos os dias úteis das 9 horas e
30 minutos às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas.
As cópias acima referidas, desde que solicitadas por escrito, a
partir da data de publicação deste anúncio no Diário da República,
até ao fim do segundo terço do prazo fixado para apresentação das
propostas, serão fornecidas no prazo máximo de seis dias úteis após
a data de recepção do pedido contra o pagamento do respectivo preço.
c) O montante e modalidades de pagamento das importâncias fixadas para o fornecimento do processo de concurso e documentos
complementares  o custo das cópias do processo de concurso e
documentos complementares é de 150,00 euros, IVA incluído, a
pagar em cheque passado a favor de MUNDICÓPIA.
6  a) Data e hora limite para apresentação das propostas  as
propostas serão apresentadas até às 17 horas do 30.º dia após a publicação deste anúncio no Diário da República, contados nos termos do n.º 2 do artigo 274.º do Decreto n.º 59/99, de 2 de Março.
b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues  as
propostas devem ser entregues no serviço e morada indicados no
n.º 1, contra recibo ou enviados pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção.
c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como
os documentos que as acompanham  as propostas, os documentos
de habilitação dos concorrentes bem como os que instruem as propostas deverão ser redigidos em língua portuguesa ou, quanto aos
documentos, ser cumprido o disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
7  a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso  podem intervir no acto público do concurso os representantes dos concorrentes que estiverem devidamente credenciados nos
termos do programa do concurso.
b) Data, hora e local do acto público  terá lugar pelas 15 horas
do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo referido no n.º 6, alínea a)
no serviço e morada local indicados no n.º 1.
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8  Caução exigida  o concorrente a quem for adjudicada a
empreitada prestará uma caução no valor correspondente a 5% do
preço total do respectivo contrato, a qual será prestada nos termos
do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
9  Tipo de empreitada  a empreitada será adjudicada em regime de preço global, nos termos dos artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Financiamento e modalidades de pagamento  o financiamento
terá como fonte o orçamento dos CTT, Correios de Portugal, S. A.
Os pagamentos e eventuais adiantamentos serão efectuados de acordo
com o disposto nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, por medição e com base nos preços unitários contratuais.
10  Agrupamento de empresas quando o concorrente for um
agrupamento complementar de empresas ou em consórcio externo em
regime de responsabilidade solidária, para efeitos de celebração do
contrato.
11.1  Condições básicas para admissão ao 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, contendo as
seguintes autorizações:
a) A classificação como empreiteiro geral de edifícios na
classe correspondente, pelo menos, ao valor da proposta;
b) A 1.ª, 6.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, da
classe correspondente ao valor dos trabalhos a que
dizem respeito, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c);
b) Os concorrentes que possuam certificado de inscrição oficial de empreiteiro aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Os concorrentes não detentores dos certificados referidos
nas alíneas anteriores que façam prova da sua idoneidade
e das suas qualificações legais nos termos dos artigos 67.º
e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
11.2  Caso o concorrente não disponha de alguma das autorizações exigidas nas alíneas a) e b) do n.º 11.1 indicará em documento anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas
autorizações, aos quais ficará vinculado por contrato para a execução
dos trabalhos que lhe respeitem, de acordo com o estipulado no programa de concurso.
No caso a alínea anterior, terão igualmente de ser anexados à proposta, de acordo com o estabelecido no programa de concurso, as
declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e subempreiteiros, do qual conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade do certificado de classificação e ou certificado de inscrição e,
bem assim, o valor global dos trabalhos que lhe respeitam.
11.3  Todos os concorrentes têm de satisfazer as condições
mínimas de carácter económico-financeiro e técnico exigidas no
n.º 19 do programa de concurso, nomeadamente:
Na avaliação da capacidade financeira e económica, os concorrentes têm que, no mínimo apresentar cumulativamente os
valores do quartil inferior previstos na portaria em vigor
publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99;
Na avaliação da capacidade técnica, os concorrentes têm que
comprovar:
a) A execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a
60% do valor estimado do contrato;
b) A adequação do equipamento e da ferramenta especial
a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer
outra forma, às suas exigências técnicas; sendo a avaliação efectuada com base no disposto no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) A adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.
12  Prazo de validade das candidaturas  o prazo de validade
da proposta é de 66 dias contados a partir da data do acto público
do concurso.
13  Critérios de adjudicação  a adjudicação será efectuada ao
concorrente que apresente a proposta economicamente mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e de acordo com o disposto no n.º 21 do programa de concurso, atendendo-se aos seguintes factores e subfactores de aprecia-
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ção das propostas e respectiva ponderação por ordem decrescente de
importância:
1  Condições mais vantajosas de preços (80%) avaliadas por:
Preço total (100%);
2  Garantia de boa execução da obra e qualidade técnica
(20%), avaliada por:
Memória justificativa da execução da obra (40%);
Constituição da equipa técnica (30%);
Equipamentos e meios técnicos (30%).
14  Propostas com variantes ao projecto e propostas condicionadas  não é admitida a apresentação de variantes ao projecto. Não
é admitida a apresentação de propostas condicionadas.
15  Outras informações  não existem outras informações a
prestar.
16  Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.
17  Não foi publicado anúncio no JOCE.
18  O contrato não se encontra abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio.
14 de Fevereiro de 2002.  O Administrador, Carlos Dias Alves.  O Administrador, Rui Neves.
3000018438

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA
DA CONSOLAÇÃO DE AGUALVA-CACÉM
Anúncio
Concurso público n.º 1/2002  construção da nova
Igreja Paroquial de Agualva  2.ª fase
1  Entidade adjudicante  Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa
Senhora da Consolação de Agualva-Cacém, com sede na Travessa
da Capela, 2, Agualva, 2735-169 Cacém (telefone: 214326574; fax:
214326574).
2  Efectua a abertura de um concurso público, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pelo prazo de
30 dias após a data de publicação no Diário da República.
3  a) O local de execução da obra é em Agualva.
b) Para execução das obras de construção da construção da nova
Igreja Paroquial da Agualva, 2.ª fase, em Agualva, sendo a sua extensão e características as constantes do mapa de trabalhos e demais
elementos do processo, e referente aos n.os 45210000-2 e 45211564-0, da Divisão 45 do CPV, e englobando trabalhos das subcategorias: 45.11.11 e 45.11.12, da categoria 45.11.1, da classe 45.11, do
grupo 45.1; da subcategoria 45.21.63, da categoria 45.21.6, da classe
45.21; das categorias 45.22.1 e 45.22.2 da classe 45.22, da subcategoria 45.23.11 e 45.23.12 da categoria 45.23.1; da categoria
45.25.3, da categoria 45.25.5 e da subcategoria 45.25.62 da categoria 45.25.5. da classe 45.25, do grupo 45.2; da subcategoria 45.31.13
da categoria 45.31.1 e da subcategoria 45.31.21. da categoria
45.31.2, da classe 45.31; da subcategoria 45.32.12, da categoria
45.32.1, da subcategoria 45.32.12 da categoria 45.32.1, da subcategoria 45.33.20 da categoria 45.33.2, da classe 45.33, do grupo 45.3;
e da totalidade do grupo 45.4, pelo preço base de euros 1 070 782,64
com exclusão do IVA.
4  Prazo de execução da obra  o prazo de execução da obra
é de 24 meses.
5  O custo do processo de concurso e documentos complementares, é de € 600,00, e será efectuado com a respectiva encomenda.
6  a) As propostas serão entregues, até às 17 horas do último
dia do concurso, na Rua do Bom Pastor (Igreja de Santa Maria de
Agualva).
b) As propostas serão obrigatoriamente escritas em língua portuguesa.
7  a) Só poderão intervir no acto do concurso, as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.
b) O acto do concurso é público, terá lugar no Salão Paroquial
da Igreja de Santa Maria, Rua do Bom Pastor, Agualva, 2735-169
Cacém, e realizar-se-á pelas 15 horas do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para a entrega das propostas.
8  O valor da caução é de 5% do valor da proposta, e será prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos termos do caderno de encargos.
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9  A empreitada é por preço global, e os pagamentos serão efectuados por situações mensais.
10  No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.
11  Os concorrentes deverão ser possuidores do certificado de
classificação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações, de acordo com o disposto
no Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de
4 de Junho:
1) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de
classe que cubra o valor global da proposta;
2) a) As 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias
da 1.ª categoria; 3.ª, 12.ª e 13.ª subcategorias da 3.ª categoria; 1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria;
12.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 6.ª categoria.
e das classes correspondentes à parte dos trabalhos a que
respeitam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta;
b) Serão ainda admitidos os concorrentes não detentores de
certificado referido na alínea a), mas que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à execução da obra posta a concurso, nos
termos exactos do n.º 1 do artigo 68.º, bem como os que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, nos exactos termos do artigo 67.º,
ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) A qualificação dos concorrentes terá como base a capacidade financeira, económica técnica dos concorrentes, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e, cumulativamente, com os seguintes critérios:
1  Capacidade económica e financeira;
2  Capacidade técnica.
12  O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados
a partir da data do acto público do concurso.
13  Critério de apreciação das propostas, para adjudicação da
empreitada, é o da proposta economicamente mais vantajosa, ponderados os seguintes factores, assim como, em casos aplicáveis, todo
o articulado do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:
a) Preço mais favorável (35%);
b) Prazo de execução (30%);
c) Qualidade da proposta (25%);
d) Sistema de qualidade a implementar e garantia (10%).
14  Não são admitidas proposta com variantes nem condicionadas ao projecto patente ao concurso.
14 de Fevereiro de 2002.  O Pároco, (Assinatura ilegível.)
3000018973

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL  REFER, E. P.
Anúncio
Concurso público internacional no âmbito da União
Europeia  ramal de Braga, duplicação e electrificação do troço Nine-Tadim e construção do terminal de
mercadorias de Tadim/Aveleda.
1  Concurso realizado pela Rede Ferroviária Nacional 
REFER, E. P., com sede na Estação de Santa Apolónia, 1100 Lisboa e instalações na Rua de Silva Tapada, 379, 4430 Vila Nova de
Gaia (telefone: 223777500; telefax: 223777505).
2  Concurso público, nos termos do artigo 80.º Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
3  a) Local de execução  ramal de Braga: quilómetro 40 +
300 ao quilómetro 48 + 000.
b) Designação da empreitada  duplicação e electrificação do
troço Nine-Tadim e construção do terminal de mercadorias de
Tadim/Aveleda.
Natureza e extensão dos trabalhos  os trabalhos desenvolvem-se entre os quilómetros 40 + 300 e 48 + 000 do ramal de Braga, e
compreendem, designadamente, montagem de estaleiros, duplicação
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da via, electrificação do novo traçado, remodelação das estações de
Arentim e Tadim, construção do terminal de mercadorias de Tadim/
Aveleda, remodelação dos apeadeiros de Couto de Cambeses e
Ruílhe, trabalhos preparatórios, terraplenagens, demolições, drenagens, muros de suporte, obras de arte, restabelecimentos rodoviários
e caminhos paralelos, infra-estruturas para sinalização e telecomunicações, energia eléctrica e vedação do troço em toda a sua extensão.
Descrição estatística dos trabalhos  os trabalhos da empreitada
correspondem aos códigos 45.11.11, 45.11.12, 45.11.21, 45.11.23,
45.21.15, 45.21.22, 45.21.33, 45.21.35, 45.21.41, 45.21.46,
45.23.12, 45.23.13, 45.23.15, 45.25.21, 45.25.31, 45.25.50,
45.31.13, 45.31.21, 45.31.22, 45.31.41, 45.33.12, 45.33.20,
45.34.10, 45.42.11, 45.43.12, 45.44.21, 45.44.22 da Classificação
Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o
Regulamento (CE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993.
Preço base do concurso: 34 142 716 € , não incluindo o IVA.
c) A empreitada é conjunta para as diferentes especialidades, devendo as propostas dos concorrentes contemplar a totalidade dos
trabalhos.
4  O prazo de execução da obra é de 540 dias de calendário.
5  a) O processo do concurso encontra-se patente na Direcção
de Projectos Porto e Norte da REFER, à Rua de Silva Tapada, 379,
em Vila Nova de Gaia, desde a data do envio deste anúncio para
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE)
até ao dia e hora do acto público da abertura das propostas, onde
pode ser examinado, nos dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos e das 14 às 18 horas. Os pedidos das cópias do
processo devem ser efectuados nesta Direcção de Projecto, até ao
final do primeiro terço do prazo fixado para a entrega das propostas, podendo aí ser levantados, no prazo de oito dias contados a partir
da data de recepção do respectivo pedido por escrito.
b) O custo da totalidade do processo do concurso é de 1100 €,
excluindo o IVA, a liquidar nos Serviços de Contabilidade da Direcção de Projectos Porto e Norte da REFER, nas condições do
programa do concurso.
6  a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
dia 22 de Abril de 2002.
b) As propostas serão ser entregues pelos concorrentes nas instalações indicadas no n.º 5, alínea a), contra recibo, ou enviadas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção.
c) As propostas terão de ser redigidas em língua portuguesa nas
condições do programa de concurso. Se pela sua própria natureza
ou origem os documentos estiverem redigidos noutra língua, devem
os concorrentes dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 71.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
7  a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir as que para o efeito estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes.
b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da Direcção de Projectos Porto e Norte da REFER, na morada indicada
no n.º 5, alínea a) e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 23 de Abril
de 2002.
8  O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
caução no valor de 5% do preço total da adjudicação.
9  O modo de retribuição da empreitada é por série de preços.
10  Podem concorrer grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração de contrato, devendo pelo menos a classe do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas de uma
delas cobrir o valor total da proposta. Nesta situação, deverão dos
concorrentes indicar, desde logo, a empresa chefe do consórcio.
11.1  Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
a) Da 3.ª categoria (empreiteiro geral de vias férreas) e da classe correspondente ao valor da proposta;
b) Das 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª categoria, das 1.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias
da 3.ª categoria, das 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, e das 1.ª, 2.ª, 4.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª,
13.ª e 14.ª, subcategorias da 6.ª categoria, das classes correspondentes, cada uma, aos valores dos trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante a parte que lhes cabe
na proposta.
11.2  Para os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, aplica-se o disposto nos
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artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas
condições do programa do concurso.
11.3  A verificação de qualificação dos concorrentes será efectuada de acordo com o estipulado no artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
Tipo

Liquidez ................

Estrutura financeira
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11.4  A avaliação da capacidade financeira e económica de cada
concorrente será feita com base nos indicadores a seguir indicados,
tendo os concorrentes que cumprir, pelo menos, um indicador de
liquidez e dois de estrutura financeira, não podendo, em qualquer
caso, apresentar situação líquida negativa:

Indicador

Valor mínimo

i) Liquidez geral ................

³ 1.0

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes.

ii) Liquidez reduzida .........

³ 0.7

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes, sem recurso às suas existências.

i) Cap. próp./activo total ...

³ 0.2

Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo através
de capitais próprios.

ii) Enc. financ./vendas .......

£ 0.07

Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas

£ 0.3

Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

11.5  Quando se apresentem a concurso agrupamentos de empresas, a avaliação será efectuada relativamente a cada uma das
empresas que o integram, com excepção do indicador iii) da estrutura financeira, em que o valor das vendas será o que resultar do
somatório das vendas de cada uma, ponderadas pela sua percentagem de participação no agrupamento.
12  O período durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data indicada no n.º 7,
alínea b).
13  O critério de apreciação para adjudicação da empreitada será
o da proposta mais vantajosa, atendendo à ponderação, dos seguintes factores, de acordo com as pontuações definidas no programa do
concurso:
Qualidade técnica da proposta  60%;
Preço  40%.
14  Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto.
15  Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16  Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias  22 de Fevereiro de 2002.
7 de Fevereiro de 2002.  O Presidente do Conselho de Administração, Francisco José Cardoso dos Reis.
3000017357

Anúncio
Concurso público internacional no âmbito da União
Europeia  coordenação e fiscalização da empreitada de duplicação e electrificação do troço Tadim-Braga.
1  Concurso realizado pela Rede Ferroviária Nacional 
REFER, E. P., com sede na Estação de Santa Apolónia, 1100 Lisboa e instalações na Rua de Silva Tapada, 379, 4430 Vila Nova de
Gaia (telefone: 223777500; telefax: 223777505).
2  Concurso público, nos termos do artigo 80.º Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
3  a) Local de execução  ramal de Braga: quilómetro 48 + 000
ao quilómetro 54 + 014.
b) Designação da prestação de serviços  coordenação e fiscalização da empreitada de duplicação e electrificação do troço Tadim-Braga.
Natureza e extensão dos trabalhos  coordenação e fiscalização
dos trabalhos de empreitada de modernização do troço Tadim-Braga,
que compreendem, designadamente, montagem de estaleiros, duplicação da via, electrificação do novo traçado, remodelação da estação de Braga e dos apeadeiros de Aveleda, Mazagão e Ferreiros,
trabalhos preparatórios, terraplenagens, demolições, drenagens, muros de suporte, obras de arte, restabelecimentos rodoviários e caminhos paralelos, infra-estruturas para sinalização e telecomunicações,
energia eléctrica e vedação do troço em toda a sua extensão.

Significado

Descrição estatística dos trabalhos  a prestação de serviços corresponde ao código 74.20.3 da Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE),
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de
1998.
c) A prestação de serviços é conjunta para as diferentes especialidades, devendo as propostas dos concorrentes contemplar a totalidade dos meios a aplicar.
4  Prazo da prestação de serviços  20 meses.
5  a) O processo do concurso encontra-se patente na Direcção
de Projectos Porto e Norte da REFER, à Rua de Silva Tapada, 379,
em Vila Nova de Gaia, desde a data do envio deste anúncio para
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE)
até ao dia e hora do acto público da abertura das propostas, onde
pode ser examinado, nos dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos e das 14 às 18 horas. Desde que efectuado o
pagamento no prazo de 21 dias, contado da data do envio do anúncio para publicação no JOCE, nas condições indicadas no programa do concurso, os interessados poderão obter cópias das peças
escritas e desenhadas do processo do concurso, as quais serão fornecidas no prazo de seis dias contados a partir da data comprovativa do respectivo pagamento.
b) O custo da totalidade do processo deste concurso é de 250 €,
excluindo o IVA, a liquidar nos Serviços de Contabilidade da Direcção de Projectos Porto e Norte da REFER, nas condições do
programa do concurso.
6  a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
dia 30 de Abril de 2002.
b) As propostas serão ser entregues pelos concorrentes nas instalações indicadas no n.º 5, alínea a), contra recibo, ou enviadas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção.
c) As propostas terão de ser redigidas em língua portuguesa nas
condições do programa de concurso. Se pela sua própria natureza
ou origem os documentos estiverem redigidos noutra língua, devem
os concorrentes dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 71.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
7  a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir as que para o efeito estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes.
b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da Direcção de Projectos Porto e Norte da REFER, na morada indicada
no n.º 5, alínea a) e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 2 de Maio
de 2002.
8  O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
caução no valor de 5% do preço total da adjudicação.
9  O modo de retribuição desta prestação de serviços encontra-se definido no caderno de encargos.
10  Podem concorrer grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração de contrato. Nesta situação, deverão os concorrentes indicar, desde logo, a empresa chefe do consórcio.
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11  a) A avaliação da capacidade financeira e económica de cada concorrente será feita com base nos indicadores a seguir indicados,
tendo os concorrentes que cumprir, pelo menos, um indicador de liquidez e dois de estrutura financeira, não podendo, em qualquer caso,
apresentar situação líquida negativa:
Tipo

Liquidez ................

Estrutura financeira

Indicador

Valor mínimo

i) Liquidez geral ................

³ 1.0

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes.

ii) Liquidez reduzida .........

³ 0.7

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes, sem recurso às suas existências.

i) Cap. próp./activo total ...

³ 0.2

Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo através
de capitais próprios.

ii) Enc. financ./vendas .......

£ 0.07

Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas

£ 0.3

Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

b) Quando se apresentem a concurso agrupamentos de empresas,
a avaliação será efectuada relativamente a cada uma das empresas
que o integram, com excepção do indicador iii) da estrutura financeira, em que o valor das vendas será o que resultar do somatório
das vendas de cada uma, ponderadas pela sua percentagem de participação no agrupamento.
12  O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado
a manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data indicada no
n.º 7, alínea b).
13  O critério de apreciação para adjudicação da prestação de
serviços será o da proposta mais vantajosa, atendendo à ponderação
dos seguintes factores de acordo com as pontuações definidas no
programa do concurso:
Experiência profissional dos quadros das equipas técnicas propostas pelos concorrentes  40%;
Adequação da metodologia de actuação da equipa aos objectivos da prestação de serviços tendo em conta o sistema de
gestão da qualidade proposto  30%;
Melhores condições de preço  30%.
14  Não foi publicado anúncio de informação prévia.
15  Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias  22 de Fevereiro de 2002.
7 de Fevereiro de 2002.  O Presidente do Conselho de Administração, Francisco José Cardoso dos Reis.
3000017381

Anúncio
Concurso público internacional no âmbito da União
Europeia  coordenação e fiscalização da empreitada de duplicação e electrificação do troço Nine-Tadim
e construção do terminal de mercadorias de Tadim/
Aveleda.
1  Concurso realizado pela Rede Ferroviária Nacional 
REFER, E. P., com sede na Estação de Santa Apolónia, 1100 Lisboa e instalações na Rua de Silva Tapada, 379, 4430 Vila Nova de
Gaia (telefone: 223777500; telefax: 223777505).
2  Concurso público, nos termos do artigo 80.º Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
3  a) Local de execução  ramal de Braga: quilómetro 40 + 300
ao quilómetro 48 + 000.
b) Designação da prestação de serviços  coordenação e fiscalização da empreitada de duplicação e electrificação do troço Nine-Tadim e construção do terminal de mercadorias de Tadim/Aveleda.
Natureza e extensão dos trabalhos  coordenação e fiscalização
dos trabalhos de empreitada de modernização do troço Nine-Tadim,
que compreendem, designadamente, montagem de estaleiros, duplicação da via, electrificação do novo traçado, remodelação das estações de Arentim e Tadim, construção do terminal de mercadorias de
Tadim/Aveleda, remodelação dos apeadeiros de Couto de Cambeses
e Ruílhe, trabalhos preparatórios, terraplenagens, demolições, drena-

Significado

gens, muros de suporte, obras de arte, restabelecimentos rodoviários
e caminhos paralelos, infra-estruturas para sinalização e telecomunicações, energia eléctrica e vedação do troço em toda a sua extensão.
Descrição estatística dos trabalhos  a prestação de serviços corresponde ao código 74.20.3 da Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento (CE),
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998.
c) A prestação de serviços é conjunta para as diferentes especialidades, devendo as propostas dos concorrentes contemplar a totalidade dos meios a aplicar.
4  Prazo da prestação de serviços  20 meses.
5  a) O processo do concurso encontra-se patente na Direcção
de Projectos Porto e Norte da REFER, à Rua de Silva Tapada, 379,
em Vila Nova de Gaia, desde a data do envio deste anúncio para
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE)
até ao dia e hora do acto público da abertura das propostas, onde
pode ser examinado, nos dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos e das 14 às 18 horas. Desde que efectuado o
pagamento no prazo de 21 dias, contado da data do envio do anúncio para publicação no JOCE, nas condições indicadas no programa do concurso, os interessados poderão obter cópias das peças
escritas e desenhadas do processo do concurso, as quais serão fornecidas no prazo de seis dias contados a partir da data comprovativa do respectivo pagamento.
b) O custo da totalidade do processo deste concurso é de 250 €,
excluindo o IVA, a liquidar nos Serviços de Contabilidade da Direcção de Projectos Porto e Norte da REFER, nas condições do
programa do concurso.
6  a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
dia 23 de Abril de 2002.
b) As propostas serão entregues pelos concorrentes nas instalações
indicadas no n.º 5, alínea a), contra recibo, ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção.
c) As propostas terão de ser redigidas em língua portuguesa nas
condições do programa de concurso. Se pela sua própria natureza
ou origem os documentos estiverem redigidos noutra língua, devem
os concorrentes dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 71.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
7  a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir as que para o efeito estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes.
b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da Direcção de Projectos Porto e Norte da REFER, na morada indicada
no n.º 5, alínea a) e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 24 de Abril
de 2002.
8  O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
caução no valor de 5% do preço total da adjudicação.
9  O modo de retribuição desta prestação de serviços encontra-se definido no caderno de encargos.
10  Podem concorrer grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração de contrato. Nesta situação, deverão os concorrentes indicar, desde logo, a empresa chefe do consórcio.
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11  a) A avaliação da capacidade financeira e económica de cada concorrente será feita com base nos indicadores a seguir indicados,
tendo os concorrentes que cumprir, pelo menos, um indicador de liquidez e dois de estrutura financeira, não podendo, em qualquer caso,
apresentar situação líquida negativa:
Tipo

Liquidez ................

Estrutura financeira

Indicador

Valor mínimo

i) Liquidez geral ................

³ 1.0

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes.

ii) Liquidez reduzida .........

³ 0.7

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes, sem recurso às suas existências.

i) Cap. próp./activo total ...

³ 0.2

Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo através
de capitais próprios.

ii) Enc. financ./vendas .......

£ 0.07

Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas

£ 0.3

Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

b) Quando se apresentem a concurso agrupamentos de empresas,
a avaliação será efectuada relativamente a cada uma das empresas
que o integram, com excepção do indicador iii) da estrutura financeira, em que o valor das vendas será o que resultar do somatório
das vendas de cada uma, ponderadas pela sua percentagem de participação no agrupamento.
12  O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado
a manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data indicada no
n.º 7, alínea b).
13  O critério de apreciação para adjudicação da prestação de
serviços será o da proposta mais vantajosa, atendendo à ponderação
dos seguintes factores de acordo com as pontuações definidas no
programa do concurso:
Experiência profissional dos quadros das equipas técnicas propostas pelos concorrentes  40%;
Adequação da metodologia de actuação da equipa aos objectivos da prestação de serviços tendo em conta o sistema de
gestão da qualidade proposto  30%;
Melhores condições de preço  30%.
14  Não foi publicado anúncio de informação prévia.
15  Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias  22 de Fevereiro de 2002.
7 de Fevereiro de 2002.  O Presidente do Conselho de Administração, Francisco José Cardoso dos Reis.
3000017401

Anúncio
Concurso público internacional no âmbito da União
Europeia  ramal de Braga, duplicação e electrificação do troço Tadim-Braga.
1  Concurso realizado pela Rede Ferroviária Nacional 
REFER, E. P., com sede na Estação de Santa Apolónia, 1100 Lisboa e instalações na Rua de Silva Tapada, 379, 4430 Vila Nova de
Gaia (telefone: 223777500; telefax: 223777505).
2  Concurso público, nos termos do artigo 80.º Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
3  a) Local de execução  ramal de Braga: quilómetro 48
+ 000 ao quilómetro 54 + 014.
b) Designação da empreitada  duplicação e electrificação do
troço Tadim-Braga.
Natureza e extensão dos trabalhos  os trabalhos desenvolvem-se entre os quilómetros 48 + 000 ao quilómetro 54 + 014 do ramal
de Braga, e compreendem, designadamente, montagem de estaleiros,
duplicação da via, electrificação do novo traçado, remodelação da
estação de Braga e dos apeadeiros de Aveleda, Mazagão e Ferreiros, trabalhos preparatórios, terraplenagens, demolições, drenagens,
muros de suporte, obras de arte, restabelecimentos rodoviários e
caminhos paralelos, infra-estruturas para sinalização e telecomunicações, energia eléctrica e vedação do troço em toda a sua extensão.
Descrição estatística dos trabalhos  os trabalhos da empreitada
correspondem aos códigos 45.11.11, 45.11.12, 45.11.21, 45.11.23,
45.21.15, 45.21.22, 45.21.33, 45.21.35, 45.21.41, 45.21.46,
45.23.12, 45.23.13, 45.23.15, 45.25.21, 45.25.31, 45.25.50,
45.31.13, 45.31.21, 45.31.22, 45.31.41, 45.33.12, 45.33.20,

Significado

45.34.10, 45.42.11, 45.43.12, 45.44.21, 45.44.22 da Classificação
Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o
Regulamento (CE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993.
Preço base do concurso: 40 652 029 € , não incluindo o IVA.
c) A empreitada é conjunta para as diferentes especialidades, devendo as propostas dos concorrentes contemplar a totalidade dos trabalhos.
4  O prazo de execução da obra é de 540 dias de calendário.
5  a) O processo do concurso encontra-se patente na Direcção
de Projectos Porto e Norte da REFER, à Rua de Silva Tapada, 379,
em Vila Nova de Gaia, desde a data do envio deste anúncio para
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE)
até ao dia e hora do acto público da abertura das propostas, onde
pode ser examinado, nos dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos e das 14 às 18 horas. Os pedidos das cópias do
processo devem ser efectuados nesta Direcção de Projecto, até ao
final do primeiro terço do prazo fixado para a entrega das propostas, podendo aí ser levantados, no prazo de oito dias contados a partir
da data de recepção do respectivo pedido por escrito.
b) O custo da totalidade do processo do concurso é de 1100 €,
excluindo o IVA, a liquidar nos Serviços de Contabilidade da Direcção de Projectos Porto e Norte da REFER, nas condições do
programa do concurso.
6  a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
dia 29 de Abril de 2002.
b) As propostas serão entregues pelos concorrentes nas instalações
indicadas no n.º 5, alínea a), contra recibo, ou enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção.
c) As propostas terão de ser redigidas em língua portuguesa nas
condições do programa de concurso. Se pela sua própria natureza
ou origem os documentos estiverem redigidos noutra língua, devem
os concorrentes dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 71.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
7  a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e intervir as que para o efeito estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes.
b) O acto público do concurso terá lugar nas instalações da Direcção de Projectos Porto e Norte da REFER, na morada indicada
no n.º 5, alínea a) e realizar-se-á pelas 10 horas do dia 30 de Abril
de 2002.
8  O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
caução no valor de 5% do preço total da adjudicação.
9  O modo de retribuição da empreitada é por série de preços.
10  Podem concorrer grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em
vista a celebração de contrato, devendo pelo menos a classe do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas de uma
delas cobrir o valor total da empreitada. Nesta situação, deverão dos
concorrentes indicar, desde logo, a empresa chefe do consórcio.
11.1  Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
a) Da 3.ª categoria (empreiteiro geral de vias férreas) e da classe correspondente ao valor da proposta;
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b) Das 1.ª, 5.ª, 7.ª, 9.ª, 13.ª e 14.ª subcategorias da 1.ª categoria, das 1.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias
da 3.ª categoria, das 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, e das 1.ª, 2.ª, 4.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª,
13.ª e 14.ª, subcategorias da 6.ª categoria, das classes correspondentes, cada uma, aos valores dos trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante a parte que lhes cabe
na proposta.
11.2  Para os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, aplica-se o disposto nos
Tipo

Liquidez ................

Estrutura financeira

artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas
condições do programa do concurso.
11.3  A verificação de qualificação dos concorrentes será efectuada de acordo com o estipulado no artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
11.4  A avaliação da capacidade financeira e económica de cada
concorrente será feita com base nos indicadores a seguir indicados,
tendo os concorrentes que cumprir, pelo menos, um indicador de
liquidez e dois de estrutura financeira, não podendo, em qualquer
caso, apresentar situação líquida negativa:

Indicador

Valor mínimo

i) Liquidez geral ................

³ 1.0

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes.

ii) Liquidez reduzida .........

³ 0.7

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes, sem recurso às suas existências.

i) Cap. próp./activo total ...

³ 0.2

Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo através
de capitais próprios.

ii) Enc. financ./vendas .......

£ 0.07

Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas

£ 0.3

Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

11.5  Quando se apresentem a concurso agrupamentos de empresas, a avaliação será efectuada relativamente a cada uma das
empresas que o integram, com excepção do indicador iii) da estrutura financeira, em que o valor das vendas será o que resultar do
somatório das vendas de cada uma, ponderadas pela sua percentagem de participação no agrupamento.
12  O período durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data indicada no n.º 7,
alínea b).
13  O critério de apreciação para adjudicação da empreitada será
o da proposta mais vantajosa, atendendo à ponderação, dos seguintes factores, de acordo com as pontuações definidas no programa do
concurso:
Qualidade técnica da proposta  60%;
Preço  40%.
14  Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto.
15  Não foi publicado anúncio de informação prévia.
16  Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias  22 de Fevereiro de 2002.
7 de Fevereiro de 2002.  O Presidente do Conselho de Administração, Francisco José Cardoso dos Reis.
3000017408

Anúncio
Concurso público para execução da empreitada de linha do Alentejo  beneficiação do troço Barreiro
(excl.)/Pinhal Novo (excl.).
1  O presente concurso é realizado pela Rede Ferroviária Nacional  REFER, E. P., Zona Operacional de Conservação de Lisboa, Passeio do Báltico, 6, 1800 Lisboa, (telefone: 218920397; fax:
218920378).
2  Trata-se de um concurso público a realizar nos termos do
artigo 80.º Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3  A empreitada é caracterizada por:
a) Local de execução  linha do Alentejo entre o Barreiro
(excl.) e Pinhal Novo (excl.);
b) Designação da empreitada  beneficiação do troço Barreiro
(excl.)/Pinhal Novo (excl.);
c) O objecto da empreitada compreende a realização dos trabalhos de substituição de travessas de madeira por betão bi-bloco, substituição de carril, substituição de barra curta por
BLS e melhoramento da rede de drenagem, conforme o definido no projecto de acordo com os mapas de quantidades
de trabalho postos a concurso;
d) O projecto de execução da empreitada será fornecido pela
REFER, EP, Zona Operacional de Conservação de Lisboa;

Significado

e) O preço base do concurso é de 2 493 989,00 € que não
inclui o imposto sobre o valor acrescentado;
f) A empreitada é única, não sendo passível de ser dividida
em lotes.
4  O prazo de execução da empreitada é de 210 dias de calendário, incluindo sábados, domingos e feriados, contados a partir da
data da consignação.
5  Estará à disposição dos concorrentes o processo de concurso
nos seguintes termos:
a) Durante o prazo de concurso, nos dias úteis e nas horas
normais de expediente (de segunda-feira a sexta-feira, das
9 hora e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 às
16 horas e 30 minutos), poderão os interessados examinar
o processo de concurso e documentos complementares nas
instalações da REFER, ZOC Lisboa (Zona Operacional de
Conservação de Lisboa), Passeio do Báltico, 6, 1800 Lisboa (telefone: 218920397; fax: 218920378), até ao último
dia útil anterior à data prevista para o acto público do concurso;
b) Caso o desejarem, é facultada a aquisição de cópias autenticadas do processo de concurso, na entidade indicada no
n.º 1 deste anúncio, quando solicitadas até 15 dias de calendário antes da data limite para entrega das propostas,
podendo os respectivos processos serem levantados naquele serviço, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir
da data de recepção do respectivo pedido escrito;
c) O custo da totalidade do processo referido no n.º 5, alínea a)
é de 598,56 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O
pagamento será efectuado em dinheiro ou cheque emitido
a favor da Rede Ferroviária Nacional  REFER, E. P., no
acto do seu levantamento no local indicado no n.º 1.
6  A entrega das propostas será feita como se segue:
a) As propostas terão que dar entrada no local indicado no
n.º 1 deste anúncio até às 16 horas e 30 minutos do dia útil
em que se perfizerem 30 dias de calendário, contados do
dia útil seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário
da República;
b) As propostas serão entregues directamente pelos concorrentes ou seus representantes, no local indicado no n.º 1 deste
anúncio, contra recibo, ou remetidas através do Serviço
Oficial dos Correios, sob registo e com aviso de recepção,
para o endereço indicado no n.º 1 deste anúncio. Neste último caso, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo basear
nesse facto qualquer reclamação na hipótese da entrada dos
documentos ocorrer já depois de terminado o prazo estabelecido para a entrega das propostas;
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c) As propostas, em como os documentos que as acompanham,
serão obrigatoriamente redigidas em língua portuguesa;
porém, quando, pela sua própria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los
acompanhar de tradução devidamente legalizada, em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.
7  O acto público do concurso seguirá os seguintes trâmites:
a) Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas e intervir as que para o efeito estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes;
b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia
útil seguinte ao definido na alínea a) do n.º 6, no local indicado no n.º 1 deste anúncio.
8  O concorrente a quem for adjudicada a empreitada, prestará
uma caução de 5% do preço total da adjudicação, para garantia do
contrato a celebrar.
9  O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
10  Modalidade jurídica de associação a adoptar em caso de
agrupamento de empreiteiros  as empresas ou grupos de empresas
que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade, ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato, nas condições
prescritas no programa de concurso.
Tipo

Liquidez ................

Estrutura financeira
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11  Habilitações dos concorrentes:
a) Os concorrentes devem individualmente ou quando agrupados, possuir capacidade de assegurar uma elevada competência técnica no domínio das actividades incluídas no objecto da adjudicação e capacidade financeira para cumprir
com as obrigações dela decorrentes;
b) Os concorrentes deverão ser detentores de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas contendo as
autorizações da 5.ª subcategoria da 3.ª categoria e 15.ª subcategoria da 3.ª categoria, da classe correspondente ao valor da proposta, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março;
c) Os consórcios externos de empresas e os grupos de empresas constituídos nos termos do n.º 10, aproveitam as autorizações das associadas, devendo pelo menos a classe de
uma delas cobrir o total da proposta;
d) Para os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas aplica-se o disposto nos artigos 67.º r 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março;
e) A avaliação dos concorrentes, tendo em vista a sua qualificação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será efectuada
com base nos documentos exigidos no programa de concurso, de acordo com os indicadores mínimos de capacidade
financeira seguintes:

Indicador

Valor mínimo

i) Liquidez geral ................

³ 1.0

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes.

ii) Liquidez reduzida .........

³ 0.7

Medida da capacidade da empresa para solver as suas obrigações correntes, sem recurso às suas existências.

i) Cap. próp./activo total ...

³ 0.2

Medida da capacidade da empresa para financiar o seu activo através
de capitais próprios.

ii) Enc. financ./vendas .......

£ 0.07

Medida da sua liquidez financeira.

iii) Valor proposta/vendas

£ 0.3

Medida do impacto da obra na sua capacidade financeira.

A avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente, será feita com base nos indicadores mencionados, tendo que
cumprir, pelo menos, um indicador de liquidez e dois de estrutura
financeira, não podendo, em qualquer caso, apresentar situação líquida negativa ou em cumprimento do determinado na Portaria em
vigor, publicada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.
Deverá ser igualmente presente lista de obras executadas, curriculum dos concorrentes e demonstração da execução de pelo menos
uma obra do género nos últimos cinco anos.
12  O período de tempo durante o qual qualquer concorrente é
obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias úteis, a contar da data
de encerramento do acto público do concurso.
Se necessário, este prazo considerar-se-á prorrogado por consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por
mais 44 dias úteis.
13  Os critérios de apreciação das propostas para adjudicação
da empreitada serão, nos termos do disposto no artigo 105.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o da proposta economicamente
mais vantajosa, com ponderação por ordem decrescente da importância, dos seguintes factores:
1) Garantia de boa execução da obra explicitado através de:
Memória justificativa e descritiva;
Motodologia dos trabalhos;
Meios técnicos e humanos a disponibilizar em obra;
Aspectos relevantes da organização do estaleiro;
Plano de qualidade;
Plano de segurança e saúde;
Declaração que mencione os técnicos ou entidades técnicas, quer estejam ou não integrados na empresa, a
que recorrerão para a execução da obra e respectivas
habilitações ou diplomas profissionais;
Factor ponderação (F1-%) = 60%;
2) Preço;
Factor ponderação (F2-%) = 40%;

Significado

A proposta mais vantajosa será a que obtiver maior pontuação.
15  Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de propostas com variantes ao projecto.
16  Ao acto público assistirá o Procurador-Geral da República
ou um seu representante.
17  Data de envio do anúncio Diário da República  14 de
Fevereiro de 2002.
O Presidente do Conselho de Administração, Francisco José
Cardoso dos Reis.
300018207

Anúncio
Concurso público internacional no âmbito da União
Europeia para aquisição de travessas de betão Bi-Bloco nos anos 2002/2003.
1  A Rede Ferroviária Nacional  REFER, E. P., faz público
que se encontra aberto concurso para a aquisição de 120 000 travessas de betão bi-bloco.
O concurso é realizado por aprovisionamentos e logística, Edifício de Santa Apolónia, 1.º, porta 179-A, 1100-105 Lisboa (telefone: 218816211; telefax: 218816444).
2  O local de entrega das propostas é o indicado no n.º 1 deste
anúncio.
3  a) O programa de concurso e outras peças do processo podem ser examinadas na morada indicada no n.º 1 do anúncio, desde
a data da publicação do respectivo anúncio até ao último dia útil
anterior ao acto público do concurso, nos dias e horas de expediente (segunda-feira a sexta-feira, das 10 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas).
b) Desde que solicitados por escrito até ao final do primeiro terço do prazo de entrega das propostas do processo de concurso, os
interessados poderão obter cópias do mesmo (programa de concurso
e caderno de encargos) na morada indicada no n.º 1 deste anúncio.
Os elementos solicitados serão fornecidos no prazo máximo de 6
dias subsequentes à recepção do pedido.
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c) O custo da totalidade do processo referido no n.º 3, alínea a) é
de € 249,40, com IVA incluído, à taxa legal em vigor, a liquidar
em numerário ou por cheque passado a favor da Rede Ferroviária
Nacional  REFER, E. P.
4  Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
adjudicação.
5  a) As propostas serão entregues até às 12 horas do dia 12
de Abril de 2002 na direcção indicada no n.º 1 deste anúncio.
b) As propostas serão entregues directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, contra recibo, ou enviadas pelo correio sob
registo com aviso de recepção para a Direcção indicada no n.º 1 deste
anúncio.
Neste último caso, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo basear neste facto
qualquer reclamação, na hipótese da entrega dos documentos ocorrer, já depois de terminado o prazo estabelecido para a entrega das
propostas.
c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, devendo os documentos que a instruem, quando não redigidos em
português, ser acompanhados de tradução legalizada, ou em relação
à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos os
efeitos sobre os respectivos originais.
d) Não são admitidas propostas condicionadas ou variantes.
6  a) A abertura das propostas efectuar-se-á no dia 15 de Abril
de 2002 pelas 10 horas, na sala de Reuniões da Conservação, 2.º,
porta 260.
b) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas
interessadas, só podendo intervir as que para o efeito estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes.
7  O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento prestará caução no valor de 5% do valor estimado no contrato.
8  O período durante o qual o concorrente é obrigado a manter
a sua proposta é de 90 dias de calendário a contar da data de encerramento do acto público.
9  Avaliação da capacidade económica, financeira e técnica das
concorrentes e de critérios de avaliação das propostas.
9.1  A avaliação dos concorrentes tendo em vista a sua qualificação será efectuada em função dos seguintes critérios:
Capacidade técnica  a avaliar pela lista dos fornecimentos de
travessas, efectivos da empresa e números dos seus quadros
e equipamentos que possui;
Capacidade económico e financeira; a avaliar com base nos
balanços e demonstração de resultados, declaração de IRS/
IRC/IVA, declaração Anual de Informação Contabilística e
fiscal e declaração do volume de negócios.

A proposta mais vantajosa será a que obtiver mais pontuação, a
qual será calculada através da média ponderada das classificações
obtidas em cada um dos factores, majorada por um coeficiente de
1,40 se o concorrente fizer prova de se encontrar certificado de
acordo com a NORMA ISO 9000 ou equivalente.
10  O anúncio referente no presente concurso foi enviado ao
Serviço de Publicações Oficiais da União Europeia e Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., para publicação no Jornal Oficial das
Comunidades e Diário da República em 19 de Fevereiro de 2002.

9.2  A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa com
base na ponderação dos seguintes factores e subfactores:

deve ler-se

Preço  60%
a) Preço global 70%;
b) Fórmula de revisão 30%;
Condições de fornecimento  40%
a) Quantidade mínimas a encomendar  40%;
b) Prazo de entrega após cada solicitação da REFER,
E. P.  60%.

15 de Fevereiro de 2002.  O Presidente do Conselho de Administração, Francisco Cardoso dos Reis.
3000018184

RECTIFICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
Aviso
Empreitada construção do Ecocentro em Torre D. Chama
Rectificação
Para os devidos efeitos se torna público a seguinte rectificação no
âmbito do concurso público supra-identificado, cujo anúncio de
abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de
25 de Janeiro de 2002.
No n.º 3, do anúncio:
Onde de lê:
«... O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 24 000 083$
(119 711, 91 euros). ...»
deve ler-se
«...O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 24 111 083$
(120 265,57 euros). ...»
No n.º 6, do anúncio:
Onde se lê:
«a) As propostas documentadas devem ser apresentadas até às
17 horas do 30.º dia útil posterior à publicação deste anúncio no Diário da República.»
«a) As propostas documentadas devem ser apresentadas até às
17 horas do 30.º dia, posterior à publicação deste anúncio
no Diário da República.»
O prazo para a apresentação das propostas será de 30 dias a contar do dia seguinte ao dia da publicação do presente aviso de rectificação em Diário da República.
30 de Janeiro de 2002.  Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.)
3000017194
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações
ÓRGÃOS DE SOBERANIA

TRIBUNAIS

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Gabinete do Ministro

Anúncio

Despacho
Processo n.º 2817/2000
Para efeitos do n.º 2 do n.º 1 do artigo 10.º do Código do IRC,
segundo o Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, reconhece-se à
Nossa Âncora  Apoio a Pais em Luto, com o número de identificação de pessoa colectiva 503561169, com sede na Rua do Dr.
Almada Guerra, 25, Portela de Sintra, 2710-417 Sintra, a isenção
de IRC nos termos e com a seguinte amplitude:
Categoria B  rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas
no âmbito dos seus fins estatutários;
Categoria E  rendimentos de capitais com excepção dos provenientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;
Categoria F  rendimentos prediais;
Categoria G  ganhos de mais-valias.
Esta isenção aplica-se a partir de 24 de Setembro de 1999, com
data em que a se considera efectuado o registo definitivo como IPSS
conforme consta da Direcção-Geral de Acção Social, publicada no
Diário da República, 3.ª série, n.º 126, de 31 de Maio de 2000, ficando a partir de 1 de Janeiro de 2001, condicionada à observância
continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b), e c) do
n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC, segundo o Decreto-Lei
n.º 198/2001, de 3 de Julho.
14 de Janeiro de 2002.  Pelo O Ministro das Finanças, o Subdirector-Geral, João R. E. Durão.
3000010180

Processo n.º 764/2001.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente  António Pereira Vidal & Filhos, L.da, e outro(s).
Gestor Judicial  Dr. Henrique Vaz Duarte.
São notificados os credores do requerente António Pereira Vidal
& Filhos, L.da, identificação fiscal 500524823, com domicílio em
Arrancada do Vouga, Apartado 1, 3754-905 Valongo do Vouga, que
por decisão proferida nos presentes autos, foi designado o dia 8 de
Maio de 2002 pelas 14 horas para a realização da assembleia de
credores no edifício deste Tribunal, como preceitua o disposto no
artigo 28.º do CPEREF.
Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima referida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recuperação de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).
Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º, alínea c) do mesmo diploma].
São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia que devem reclamar os seus créditos se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem
assim, corrigi-los e 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 ma secretaria em
16 de Outubro de 2001, e que o seu duplicado se encontra à disposição de quem o quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de expediente.
30 de Janeiro de 2002.  A Juíza de Direito, Susana Direito
Regatia.  O Oficial de Justiça, José Carlos Figueiredo.
3000017093

TRIBUNAL DA COMARCA DE BAIÃO
Anúncio

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção-Geral do Turismo
Comissão de Utilidade Turística
Sector de Utilidade Turística

Aviso
Por despacho do Subdirector-Geral do Turismo de 25 de Janeiro
de 2002, foram transferidos os direitos e deveres emergentes da declaração de utilidade turística atribuída ao Hotel Eurosol Jardim
(Residencial), com a classificação de 3 estrelas, sito na Rua de D.
José Alves Correia da Silva, em Leiria, para a sociedade EUROSOL  Imobiliária, L.da, que pode invocar os benefícios decorrentes da atribuição da utilidade turística a título de proprietária, com
efeitos a partir da data em que se celebrou a substituição da entidade proprietária do empreendimento, isto é, com efeitos a partir de 5
de Julho de 1999.
A utilidade turística foi atribuída, a título prévio, por despacho
do Secretário de Estado do Turismo de 10 de Março de 1980, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 82, de 8 de Abril de
1980.
30 de Janeiro de 2002.  Pela Comissão de Utilidade Turística,
(Assinatura ilegível.)
3000018022

Processo n.º 459/2001.
Falência (requerida).
Requerente  Ministério Público.
Requeridos  Joaquim Cardoso Carvalho e outro(s).
Dr.ª Célia Margarida F. Lopes, juíza de direito da Secção de Processos do Tribunal de Baião:
Faz saber que, são citados os credores dos requeridos Joaquim
Cardoso Carvalho, lugar de Loureiro, Campelo, 4640 Baião, e Laurinda Paula de Jesus Pereira de Carvalho, lugar de Loureiro, Campelo, 4640 Baião, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).
A petição deu entrada na secretaria em 17 de Outubro de 2001.
7 de Dezembro de 2001.  A Juíza de Direito, Célia Margarida
F. Lopes.  O Oficial de Justiça, Carlos Cardoso.
300006181

Anúncio
Processo n.º 438/2001.
Falência (requerida).
Requerente  Ministério Público.
Requerida  Construções Teixeira da Rocha, L.da
Dr.ª Célia Margarida F. Lopes, juíza de direito da Secção de Processos do Tribunal de Baião:
Faz saber que, são citados os credores da requerida Construções
Teixeira da Rocha, L.da, com sede no lugar da Pedreda, Gove, 4640-
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-000 Baião, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).
A petição deu entrada na secretaria em 8 de Outubro de 2001.
12 de Dezembro de 2001.  A Juíza de Direito, Célia Margarida F. Lopes.  A Oficial de Justiça, Isabel Teixeira.
3000006174

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE BRAGA
Anúncio
Processo n.º 132/2002.
Falência (requerida).
Requerente  Banco Comercial Português, S. A.
Requerido  Valdemar Manuel da Silva Machado.
Dr.ª Ana Paula Pereira Amorim, juíza de direito do 1.º Juízo Cível
do Tribunal da Comarca de Braga:
Faz saber que, são citados os credores do requerido Valdemar
Manuel da Silva Machado, divorciado, Rua de Santo Adrião, 128,
2.º, direito, 4710 Braga, para, no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da última 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.º 3 do Decreto-Lei n.º 132/93, de
23 de Abril, na redacção do Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, do CPEREF).
A petição deu entrada na secretaria em 25 de Janeiro de 2002.
O prazo acima é contínuo, correndo as férias judicias. se esse
prazo terminar em dias que os Tribunais estiverem encerrados transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.
30 de Janeiro de 2002.  A Juíza de Direito, Ana Paula Pereira Amorim.  A Oficial de Justiça, Irene Azevedo. 3000017183

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE BRAGA
Anúncio
Processo n.º 477/2000.
Falência (requerida).
Requerente  Banco Nacional Ultramarino, S. A.
Requerida  Alícia Manuela Rocha Oliveira Peixoto.
Dr. Vítor Manuel Azevedo Soares, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Braga:
Faz saber que, por sentença de 14 de Janeiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Alícia Manuela
Rocha Oliveira Peixoto, solteira, com domicílio na Praça do Condestável, 12, 2.º, 4700 Braga, tendo sido fixado em 20 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da República,
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do CPEREF.
Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Paulo Vasconcelos, Urbanização Quinta da Eira, 43, Tenões, Braga.
18 de Janeiro de 2002.  O Juiz de Direito, Vítor Manuel Azevedo Soares.  O Oficial de Justiça, Manuel António.
3000016949

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ÍLHAVO
Anúncio
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Bacalhoeiros, Gafanha da Nazaré, Gafanha da Nazaré, 3830-553
Gafanha da Nazaré, tendo sido fixado em 20 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do CPEREF.
Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. António Amaro, com
endereço na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, Edifício 15, 6.º B,
3800 Aveiro.
21 de Janeiro de 2002.  A Juíza de Direito, Maria Teresa Jesus Coimbra.  A Oficial de Justiça, Isabel Alves. 3000012763

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE OURÉM
Anúncio
Processo n.º 243-D/1998.
Prestação de contas (liquidatário).
Dr. Nelson Nunes Fernandes, juiz de direito deste Tribunal:
Faz saber que, são os credores e a falida Soc. Com. Agro Pecuária Casa das Conchas, L.da, com sede na Quinta dos Moinhos, Olival, 2490 Ourém, notificados para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).
30 de Janeiro de 2002.  O Juiz de Direito, Nelson Nunes Fernandes.  O Oficial de Justiça, António Simões.
3000017477

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE PAREDES
Anúncio
Processo n.º 670/2001.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente  TEXBRINLAR  Imp. Exp. Art. Lar e Têxteis, L.da
São notificados os credores da requerente TEXBRINLAR  Imp.
Exp. Art. Lar e Têxteis, L.da, com sede em Trevoares, Vandoma,
4580 Paredes, que por decisão proferida nos presentes autos, foi
designado o dia 12 de Março de 2002 pelas 15 horas para a realização da assembleia de credores no edifício deste Tribunal, como
preceitua o disposto no artigo 28.º do CPEREF.
Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima referida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recuperação de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).
Foi fixado em 50 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º, alínea c) do mesmo diploma].
São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia que devem reclamar os seus créditos se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem
assim, corrigi-los e 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
14 de Novembro de 2001, e que o seu duplicado se encontra à disposição de quem o quiser consultar neste Juízo dentro das horas
normais de expediente.
21 de Janeiro de 2002.  O Juiz de Direito, António Joaquim C.
Gomes. O Oficial de Justiça, Caetano Moreira de Barros.
3000014614

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA
E MENORES E DE COMARCA DE PORTIMÃO
Anúncio

Processo n.º 448/2001.
Falência (requerida).
Requerente  Pescapuerta, S. A.
Requerido  MG  Comércio e Indústria Alimentares, L.da

Processo n.º 48/2002.
Falência (apresentação).
Requerente  José Canelas Teixeira.
Falida  Maria Rita da Conceição Caetano.
Falido  José Afonso Marques Caetano.

Dr.ª Maria Teresa Jesus Coimbra, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do Tribunal de Ílhavo:
Faz saber que, por sentença de 18 de Janeiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido MG 
Comércio e Indústria Alimentares, L.da, com sede na Avenida dos

Dr. Bruno Jorge G. C. Oliveira Pinto, juiz de direito do 2.º Juízo
Cível do Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão:
Faz saber que, são citados os credores dos falidos Maria Rita da
Conceição Caetano e José Afonso Marques Caetano, casados sob o
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regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua de 5 de Outubro, 71, 1.º, 8500 Portimão, para, no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).
A petição deu entrada na secretaria em 25 de Janeiro de 2002.
29 de Janeiro de 2002.  O Juiz de Direito, Bruno Jorge G. C.
Oliveira Pinto.  A Oficial de Justiça, Ana Luísa Trindade.
1000034251
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contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, ou proporem qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do CPEREF).
A petição deu entrada na secretaria em 10 de Janeiro de 2002.
25 de Janeiro de 2002.  A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino.  A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000017176

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

TRIBUNAL DA COMARCA DE RIO MAIOR

Anúncio

Anúncio

Falência n.º 23/2002  2.º Juízo.
Requerida  Delfim Moreira & Etelvina Moreira, L.da, com sede na
Travessa de Carvalha, 22, Fânzeres, 4420 Gondomar.
Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribunal em 22 de Janeiro de 2002, correm éditos de 10 dias que se começarão a contar da última publicação do presente anúncio, citando os credores desconhecidos da requerida acima indicada, para, no
prazo de 10 dias, findo que seja o dos éditos, deduzirem oposição
ao pedido de falência, justificarem os seus créditos, ou proporem
qualquer providência diferente da requerida, devendo, em qualquer
caso, oferecer logo os meios de prova de que disponham nos termos
do artigo 20.º, n.º 2 do CPEREF.
Os credores deverão também, querendo, indicar o liquidatário
judicial que entendam como mais idóneo com vista à designação no
processo.
Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de
quem os quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.

Faz-se saber que, no dia 18 de Junho de 2001, deram entrada e
foram distribuídos ao 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de Rio
Maior, os autos de processo especial de recuperação de empresa, que
foram registados com o n.º 201/2001, em que é requerente
MARRUÁ  Sociedade Comercial de Calçado e Vestuário, L.da,
com sede na Avenida de Paulo VI, lote 64, 2.º, esquerdo, em Rio
Maior.
Por sentença proferida em 25 de Janeiro de 2002, nos termos do
artigo 53.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, foi declarada a caducidade do despacho de prosseguimento da acção e
decretada a falência da referida requerente.
À sentença proferida podem ser deduzidos embargos, no prazo de
cinco dias subsequentes à publicação no Diário da República, nos
termos do disposto no artigo 129.º do CPEREF.
Os credores da falida podem, no prazo de 45 dias a contar da
publicação no Diário da República, 3.ª série, e nos termos do artigo 188.º, do já citado diploma legal, reclamar a verificação dos seus
créditos, quer comuns quer preferenciais, por meio de requerimento
no qual indiquem a sua proveniência, natureza e montante, podendo ainda alegar o que houverem por necessário acerca da falência.
O credor que tenha o seu crédito reconhecido por decisão definitiva não está dispensado de o reclamar nos presentes autos se nestes quiser obter pagamento.
8 de Fevereiro de 2002.  O Juiz de Direito, João Manuel Paulo
Brazão.  O Escrivão Auxiliar, Rui Oliveira.
3000018517

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE SANTA MARIA DA FEIRA
Anúncio
Processo n.º 231-G/1996.
Prestação de contas.
Dr. João Paulo Dias Pereira, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal de Santa Maria da Feira:
Faz saber que, são citados os credores da falida Carlos Manuel
Sá Couto, L.da, com sede na Rua da Aldeia, 4435 Paços de Brandão, Feira, notificados para no prazo de cinco dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do CPEREF).
29 de Janeiro de 2002.  O Juiz de Direito, João Paulo Dias
Pereira.  A Oficial de Justiça, Alcide Queirós.
3000017112

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA
Anúncio
Processo n.º 12/2002.
Falência (requerida).
Requerente  Santos & Monteiro, L.da
Requerida  HIPERLOJA  Comércio de Prod. Alimentares, L.da
Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:
Faz saber que, são citados os credores da requerida HIPERLOJA  Comércio de Prod. Alimentares, L.da com sede na Rua da
Igreja, 82, Santa Maria de Avioso, 4470 Maia, para no prazo de 10
dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a

29 de Janeiro de 2002.  O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva.  A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.
3000018501

Anúncio
Processo de falência n.º 240/2001  2.º Juízo.
Requeridos  Manuel de Jesus Pereira Reis e mulher, Iria Costa
Reis, residentes na Rua de Nossa Senhora de Lourdes, 165, Rés-do-chão, 4465 São Mamede de Infesta.
Nos autos acima identificados, cuja petição inicial deu entrada
neste Tribunal em 25 de Outubro de 2001, por sentença de 31 de
Janeiro de 2002, foi declarada a falência dos requeridos acima mencionados, tendo sido fixado o prazo de 30 dias para a reclamação
de créditos, contados da data da publicação do anúncio no Diário
da República.
Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manuel Jaime Fernandes,
com escritório na Rua do Relógio, 321, 3.º, 4000 Porto.
1 de Fevereiro de 2002.  O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva.  A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.
3000016909

Anúncio
Falência n.º 216/00  2.º Juízo.
Requerido  José António de Campos Teixeira Lopes, residente na
Rua do Monte do Sameiro, 112, rés-do-chão, 4405 Valadares.
Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribunal em 15 de Outubro de 2001, correm éditos de 10 dias que se
começarão a contar da última publicação do presente anúncio, citando os credores desconhecidos do requerido acima indicado, para,
no prazo de 10 dias, findo que seja o dos éditos, deduzirem oposição ao pedido de falência, justificarem os seus créditos, ou proporem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em qualquer caso, oferecer logo os meios de prova de que disponham nos
termos do artigo 20.º, n.º 2 do CPEREF.
Os credores deverão também, querendo, indicar o liquidatário
judicial que entendam como mais idóneo com vista à designação no
processo.
Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de
quem os quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.
4 de Fevereiro de 2002.  O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva.  A Escrivã-Adjunta, Celina Ferreira.
3000017347
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AUTARQUIAS
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ALTA ESTREMADURA
Aviso
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 31 de Janeiro de 2002, foi nomeado para o lugar de técnico de
desenvolvimento na categoria de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, a candidata classificada em 1.º
lugar, Alcina Maria Soares da Costa, ao concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de técnico de desenvolvimento, na
categoria de 2.ª classe, cuja lista de classificação final foi afixada
em 19 de Janeiro de 2002.
O processo de nomeação não está sujeito à fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com
o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, devendo o
mesmo tomar posse na respectiva categoria no prazo de 20 dias a
contar da data de publicação do presente aviso.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente do Conselho de Administração, David Pereira Catarino.
1000034319

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
técnico profissional de b. d. especialista principal, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 266, de 16 de Novembro de 2001, e cuja lista de classificação final foi homologada
por meu despacho de 15 de Janeiro de 2002, nomeei, por meu despacho de 17 de Janeiro de 2002, Ana Paula Vieira Reis, técnico
profissional de biblioteca e documentação especialista principal.
Deve a funcionária aceitar a nomeação no prazo de 20 dias contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Nelson Augusto Marques de Carvalho.
1000034160

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso externo de ingresso para provimento de quatro lugares de
técnico profissional de 2.ª classe, biblioteca e documentação, e por
meu despacho datado de 17 de Janeiro de 2002, nomeei:
Teresa Maria Matos Dias Lopes, técnico profissional de 2.ª classe, biblioteca e documentação, escalão 4, índice 220, 1.ª classificada.
Maria Guilhermina Gonçalves Pombo Oliveira, técnico profissional de 2.ª classe, biblioteca e documentação, escalão 1,
índice 191, 2.ª classificada.
Carla Fernanda Mendes Lamaroso, técnico profissional de 2.ª
classe, biblioteca e documentação, escalão 2, índice 201, 3.ª
classificada.
Ana Luísa Rodrigues Lucas, técnico profissional de 2.ª classe,
biblioteca e documentação, escalão 1, índice 191, 4.ª classificada.
Deve o interessado aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
17 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Nelson Augusto Marques de Carvalho.
1000034162

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 19 de Dezembro de 2001, autorizei a transferência do
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assistente administrativo especialista, António Lopes Soeiro Bragança, funcionário da Junta de Freguesia das Galveias, para idêntico lugar do quadro desta câmara municipal.
Deve o interessado aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
4 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Nelson Augusto Marques de Carvalho.
1000034315

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de fiscal municipal de 2.ª classe
Torna-se público que, por meu despacho datado de 30 de Janeiro
de 2002, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na sua actual redacção, nomeei provisoriamente na categoria de fiscal municipal de 2.ª classe os dois
primeiros candidatos aprovados no referido concurso, respectivamente, Paulo José de Almeida Branco e Marco André Coelho Rodrigues.
Mais se torna público que os candidatos deverão tomar posse no
prazo de 20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, José Gonçalves Sapinho.
1000034339

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Aviso
Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, se torna público que, por despacho do presidente da câmara
datado de 22 de Janeiro de 2002, no uso das competências que lhe
são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Julho, alterada e publicada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias úteis, após
a publicação do presente aviso no Diário da República, os concursos a seguir indicados:
I) Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário para provimento de um lugar da categoria de 2.ª classe, da carreira de comunicação, área de comunicação e jornalismo, do grupo de pessoal técnico superior;
II) Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário para provimento de um lugar da categoria de 2.ª classe, da carreira de gestor de marketing, do grupo de pessoal
técnico superior.
1  Local de trabalho  área do município.
2  Aos concursos são aplicáveis as regras dos Decretos-Leis
n.os 248/85, de 15 de Julho; 247/87, de 17 de Junho; 265/88, de 28
de Julho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 427/89, de 7 de Dezembro;
204/98, de 11 de Julho; 404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e 238/99, de 25 de Junho.
3  Conteúdos funcionais  o constante do mapa anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.
4  Validade dos concursos  os concursos são válidos para as
vagas postas a concurso e caducam com o seu preenchimento.
5  O provimento dos referidos lugares será precedido de estágio, com carácter probatório, com a duração de um ano, nos termos
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e do n.º 4
do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.
5.1  A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de
0 a 20 valores e resultará da avaliação do relatório de estágio a apresentar pelo estagiário e da classificação de serviço obtida durante
aquele período e, sempre que possível, dos resultados da formação
profissional.
5.2  O júri do estágio tem a mesma composição do júri do concurso, sendo designado orientador do estágio o 1.º vogal efectivo.
5.3  A classificação final do estágio será obtida pela média aritmética dos factores avaliados.
5.4  O relatório e a classificação de serviço deverão estar à disposição do júri até ao 30.º doa após o fim do estágio.
6  Remunerações e outras condições  a remuneração mensal
é a correspondente ao índice 310, nos termos constantes do anexo II
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-lhe apli-
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cável, no que concerne às regalias sociais e condições de trabalho,
as normas genericamente vigentes para os funcionários e agentes da
administração local.
7  Requisitos de admissão:
7.1  Gerais a este concurso podem concorrer os candidatos
que reúnam os requisitos gerais do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.
7.2  Especiais:
Concurso I  licenciatura em comunicação e jornalismo;
Concurso II  licenciatura em gestão de marketing.
8  Formalização das candidaturas:
8.1  As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente,
através de requerimento tipo, disponível na Secção de Expediente e
Arquivo Geral, no edifício dos Paços do Município, em conformidade com os n.os 3 e 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
sendo aquele facultado aos candidatos que residam noutras localidades desde que o solicitem em tempo útil, e dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Alenquer, Praça de Luís de Camões, 2580-318 Alenquer, dentro do prazo estabelecido, entregue pessoalmente na Repartição de Administração e Notariado desta câmara, ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção.
8.2  Dos requerimentos devem constar os seguintes elementos:
Nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade,
residência, profissão, número do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu e número de contribuinte;
Habilitações literárias exigidas por lei;
Identificação do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o presente
aviso;
Quaisquer outras circunstâncias que julguem influir no mérito
do concorrente ou constituírem motivo de preferência legal,
devidamente comprovadas.
8.3  Os requerimentos de admissão a concurso devem ser acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Fotocópia simples de documento autêntico ou autenticado comprovando as habilitações literárias com menção da nota final
da licenciatura;
Curriculum vitae, devidamente datado, rubricado e assinado
pelo candidato;
Fotocópias simples dos comprovativos de acções de formação,
com discriminação do programa, conteúdo e duração das
mesmas;
Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte fiscal, frente e verso.
9  As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso, designadamente nos seus n.os 7 e 8 serão excluídas.
10  As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11  Métodos de selecção:
11.1  A selecção dos candidatos será efectuada através da prestação de prova escrita de conhecimentos (PEC), avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selecção (EPS), conforme o
previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
11.2  A prova escrita de conhecimentos, com a duração máxima de 2 horas, será classificada de 0 a 20 valores, e versará sobre
as seguintes matérias:
Constituição da República  Lei Constitucional n.º 1/2001, de
12 de Dezembro;
Noções gerais de direito e organização política e administrativa:
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as respectivas alterações;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código
do Procedimento Administrativo);
Estrutura e organização dos serviços municipais  publicação
no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 14 de Fevereiro
de 1995;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, regional e Local  Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro;
Regime de Férias, Faltas e Licenças  Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as respectivas alterações;
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Regime de Organização e Funcionamento dos Serviços Técnico
Administrativos das Autarquias Locais  Decreto-Lei
n.º 116/94, de 6 de Abril, com as respectivas alterações;
Regime Jurídico dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos  Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, com as respectivas alterações;
Regime Jurídico das Incompatibilidades e Impedimentos dos
Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos  Lei
n.º 64/93, de 26 de Agosto, com as respectivas alterações.
11.3  A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos na área para que o concurso foi aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional.
11.4  Entrevista profissional de selecção  com a duração máxima de 30 minutos, visa avaliar numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos e será classificada de 0 a 20 valores.
12  Classificação final  para elaboração da lista classificativa
final será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final
dos concorrentes resultará da aplicação da fórmula abaixo indicada,
considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,50 valores:
PEC + AC + EPS

CF = 
3

em que:
CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
13  Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de
actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas
aos candidatos sempre que solicitadas.
14  Constituição do júri:
Presidente  Orlando Jorge Pereira, vereador.
Vogais efectivos:
Joaquim António Rodrigues Pereira, chefe da Divisão de
Gestão Patrimonial.
Pelágio Freire da Costa Mota, arquitecto assessor principal.
Vogais suplentes:
Luís Fernando Martins Rema, vereador.
Maria Paula Coelho Soares, chefe da Divisão de Gestão
Financeira.
O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal suplente.
15  As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classificação final serão publicadas no Diário da República, 3.ª série , se
o número de candidatos for superior a 100. Se for inferior a 100,
serão as referidas listas afixadas no átrio dos Paços do Município
desta câmara, e notificados os candidatos através de ofícios registados.
16  Realização e métodos de selecção  a data, hora e local da
realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados através de ofício.
17  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
23 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim Gomes Pedro.
3000018913

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de três
lugares da categoria de operário da carreira de jardineiro, do grupo de pessoal operário qualificado.
1  Torna-se público que, por meu despacho de 18 de Janeiro
corrente, se encontra aberto, nos termos dos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia
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imediato ao da publicação deste aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento de três lugares da categoria de operário da carreira de jardineiro, do grupo de pessoal operário qualificado.
1.1  Prazo de validade  o concurso é válido para as vagas
indicadas e para as que se verificarem no prazo de um ano.
2  Remuneração e outras condições  a remuneração mensal é
a correspondente à respectiva categoria do sistema retributivo da
função pública: escalão 1, índice 134, sendo-lhe aplicável, no que
concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as normas vigentes para os funcionários e agentes da administração local.
3  O local de trabalho é na área do município.
4  Conteúdo funcional  o conteúdo funcional do lugar a preencher é o constante no Despacho n.º 38/88, de 15 de Janeiro, do
Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do
Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.
5  Legislação aplicável  Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16
de Outubro; 427/89, de 7 de Dezembro; 204/98, de 11 de Julho;
404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
238/99, de 25 de Junho.
6  Requisitos de admissão  a este concurso podem concorrer
os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:
Gerais  os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;
Especiais  escolaridade obrigatória, e comprovada formação
ou experiência profissional, adequada ao exercício da profissão, de duração mão inferior a dois anos.
7  Formalização das candidaturas  as candidaturas deverão ser
formalizadas, obrigatoriamente, através de requerimento tipo, disponível na Secção de Expediente e Arquivo Geral, no edifício dos
Paços do Município, em conformidade com os n.os 3 e 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 204/98, sendo aquele facultado aos candidatos que residam noutras localidades desde que o solicitem em
tempo útil e dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Praça de Luís de Camões, 2580-318 Alenquer, dentro do prazo
estabelecido, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, donde constem os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação emissor, número de
contribuinte fiscal, residência completa e habilitações literárias completas que possui);
b) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem
passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais, todavia,
só serão tidas em consideração pelo júri, se devidamente
comprovadas;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número,
data e série do Diário da República onde se encontra publicado o aviso de abertura.
8  Os requerimentos deverão, ainda, ser acompanhados, sob
pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Fotocópia simples do documento autêntico das habilitações
literárias, com menção da nota final;
b) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte, frente e verso;
c) Declaração comprovativa da formação ou experiência profissional, na área de jardineiro, de duração não inferior a
dois anos.
9  As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso, designadamente nos seus n.os 6, 7 e 8 serão excluídas.
10  As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11  Métodos de selecção:
11.1  A selecção dos candidatos será feita através da prestação
de prova prática de conhecimentos específicos (PPCE), conforme
previsto na alínea a) do artigo 19.º, conjugada com o n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
12  Critérios de classificação:
12.1  Prova prática de conhecimentos específicos com a duração máxima de 1 hora, visando avaliar os conhecimentos face aos
cargos postos a concurso.
12.2  A classificação final dos candidatos será expressa de 0 a
20 valores e a estabelecer nos termos dos artigos 36.º e 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conforme consta da acta a
que alude o número seguinte.
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134  Os critérios de apreciação e ponderação da prova prática
de conhecimentos, bem como o sistema de classificação final, constam de acta de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
14  Constituição do júri  o júri do concurso tem a seguinte
composição:
Presidente  Orlando Jorge Pereira, vereador.
Joaquim António Rodrigues Pereira, chefe da Divisão de
Gestão Patrimonial, vogal e
Maria de Fátima Segura Pires Nunes, arquitecta paisagista de 1.ª classe, vogal.
Vogais suplentes:
Luís Fernando Martins Rema, vereador.
João Alfredo Póvoa Ferreira, encarregado de pessoal operário qualificado.
O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal suplente.
15  Afixação e publicação das listas  a relação de candidatos
admitidos e excluídos e a lista de classificação final do concurso
serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou afixadas no
edifício dos Paços do Município de Alenquer, conforme as situações
previstas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.
16  Realização e métodos de selecção  a data, hora e local da
realização dos métodos de selecção serão marcados oportunamente,
sendo os candidatos avisados através de ofício.
17  Quota de emprego para pessoas com deficiência, nos termos
do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro  é garantida a reserva de um lugar para os candidatos com deficiência.
18  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
28 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim Gomes Pedro.
3000018901

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por imposição do
determinado no n.º 3 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, cessou as suas funções como secretário do presidente
da câmara municipal a partir do dia 7 de Janeiro de 2002, Luís
Joaquim Borges Azevedo, regressando para o sue lugar de origem
como fiscal municipal especialista do quadro de pessoal deste município, a partir da mesma data.
24 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, João Carlos
P. Figueiredo Sarmento.
3000017312

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por imposição do
determinado no n.º 3 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, cessaram as suas funções como adjunta do gabinete de
apoio pessoal do presidente da câmara municipal e secretária do
vereador em regime de permanência, Amandina da Conceição
Reboredo Bandarra e Carla Cristina Branco Caseiro Victor, respectivamente, a partir do dia 7 de Janeiro de 2002.
24 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, João Carlos
P. Figueiredo Sarmento.
3000017321

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 14 de Janeiro de 2002 no uso da competência que me é conferida pela alínea d), n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, nomeio para exercer funções de adjunta do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Antónia Rosa Morais Vilares, com início em
14 de Janeiro de 2002.
24 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, João Carlos
P. Figueiredo Sarmento.
3000017388
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso

Aviso n.º 12/2002  RH

Contrato administrativo de provimento

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
signatário, datado de 28 de Janeiro de 2002, proferido nos termos
da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e em sequência do concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de motorista de transportes colectivos, aberto
através de aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 240
de 16 de Outubro de 2001, foi nomeado o concorrente, António
Albertino Gama Gaião.
Mais se torna público que o nomeado deverá tomar posse do referido lugar, no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
datado de 6 de Fevereiro de 2002, foram nomeados, em regime de
contrato administrativo de provimento, os candidatos Cristina Manuel Simões de Gusmão Nogueira, Ana Lúcia Pereira Rosa e Tânia
Cristina do Monte Santana, admitidos através de concurso externo
de admissão para ingresso na carreira/categoria de técnico superior
de 2.ª classe (área de ciências sociais) cuja lista de classificação final foi afixada ao público em 2 de Fevereiro de 2002. Os contratos
administrativos de provimento produzirão efeitos no prazo de 20 dias
a contar da publicação deste aviso. Os processos não carecem de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. O júri do estágio tem a
mesma composição do júri do concurso e encontra-se publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 210, de 10 de Setembro de 2001.
6 de Fevereiro de 2002.  O Vereador dos Serviços Municipais
de Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipamentos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves. 3000018498

Aviso
Exoneração
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho da
presidente, datado de 31 de Janeiro de 2002, foi deferido o pedido
de exoneração ao engenheiro técnico principal, João Paulo Silva
Antunes, a partir de 1 de Março de 2002.
7 de Fevereiro de 2002.  O Vereador dos Serviços Municipais
de Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipamentos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves. 3000018502

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

29 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Carlos Manuel da Cruz Lourenço.
1000034310

Aviso n.º 13/2002  RH
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
signatário, datado de 29 de Janeiro de 2002, proferido nos termos
da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e em sequência do concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de fiel de armazém, aberto através de aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 244 de 20 de Outubro de 2001, foi nomeado o concorrente, José António Vassalo
Oliveira.
Mais se torna público que o nomeado deverá tomar posse do referido lugar, no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Carlos Manuel da Cruz Lourenço.
1000034312

Aviso

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Nomeação

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
hoje, 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, e na sequência de
concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar
de operário principal da carreira de electricista, nomeei, nos termos
do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
operário principal da carreira de electricista, Fernando Sérgio Lourenço Marques, escalão 1, índice 197, da tabela de remunerações dos
funcionários e agentes da administração pública, devendo aceitar o
cargo, no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do aviso
no Diário da República, 3.ª série.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, José da
Costa Reis.
1000034290

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE
Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
1 de Fevereiro de 2002, e no uso da competência delegada pelo
presidente da câmara municipal de 8 de Janeiro de 2002, nomeei
para a categoria de técnico profissional de construção civil de 2.ª
classe o candidato classificado em 1.º lugar José Carlos Macedo
Teixeira, na sequência de concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico profissional de construção civil de 2.ª
classe, aberto por publicação no Diário da República, 3.ª série,
n.º 109, de 11 de Maio de 2001.
A aceitação da nomeação deverá efectuar-se no prazo de 20 dias
após a publicação do presente aviso no Diário da República (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
1 de Fevereiro de 2002.  O Vice-Presidente, Acácio Carlos Silva
Magalhães.
3000017192

1  Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, se torna público que, por despacho do presidente
da câmara de 22 de Janeiro de 2002, se encontra aberto concurso
externo de ingresso para admissão de um estagiário para provimento
de um lugar de técnico superior (arquitecto), do grupo de pessoal
técnico superior do quadro privativo desta autarquia.
2  O júri do concurso terá a seguinte composição:
Presidente  Engenheiro Carlos Manuel Torres Pereira da
Silva, director do Departamento Técnico da Câmara Municipal de Baião.
1.º vogal efectivo: Arquitecto Rafael José Torres Teixeira Magalhães (técnico superior de 1.ª classe) que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos.
2.º vogal efectivo: Dr.ª Vera Sónia Ribeiro Alves (técnica superior de 2.ª classe).
1.º vogal suplente: Jorge da Moita Monteiro (vereador).
2.º vogal suplente: Ricardo Leopoldo Carneiro Ferreira Araújo
(técnico superior de 2.ª classe).
Nota.  O júri do estágio terá a mesma composição do júri do
presente concurso.
3  Prazo para apresentação das candidaturas  10 dias úteis a
contar da data da publicação desta aviso no Diário da República.
4  Métodos de selecção:
4.1  Prova escrita de conhecimentos.
4.2  Avaliação curricular.
4.3  Entrevista profissional de selecção.
4.4  Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0
a 20 valores.
5  Programa das provas:
5.1  A prova escrita de conhecimentos (PEC) de natureza teórica, tem carácter eliminatório quando a classificação nela obtida seja
inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento as classificações inferiores a 9,5 valores.
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5.2  A prova escrita de conhecimentos (PEC) terá a duração de
90 minutos, será pontuada numa escala de 0 a 20 valores e versará
sobre o seguinte:
Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo;
Relação Jurídica de Emprego na Administração Pública.
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.
Estatuto Disciplinar  Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.
5.3  Avaliação curricular  consiste na apreciação das aptidões
profissionais de cada candidato, avaliação que terá por base a análise do respectivo currículo profissional, onde serão obrigatoriamente
considerados e ponderados, e será obtida da seguinte fórmula:
HL = FP + EP

AC = 
3

5.3.1  Habilitação académica de base (HL)  onde pondera a
titularidade do grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida:
a) Licenciatura  12 valores;
b) Mestrado  16 valores;
c) Doutoramento  20 valores.
5.3.2  Formação profissional (EP)  para pontuação da formação profissional complementar o júri adoptará o seguinte critério:
Nível 1  frequência de quatro ou mais cursos, estágios ou
outras acções de formação com duração igual ou superior a
cinco dias úteis e relevantes para o exercício das funções 
18 valores;
Nível 2  frequência até três cursos, estágios ou outras acções
de formação com a duração igual ou superior a dois dias úteis
e relevantes para o exercício das funções  16 valores;
Nível 3  frequência até dois cursos, estágios ou outras acções
de formação com relevância indirecta para o exercício das
funções  14 valores;
Nível 4  Sem cursos, estágios, seminários ou outras acções de
formação  11 valores.
Frequência de congressos de seminários  acresce 1 valor à pontuação atribuída nos respectivos níveis.
Pontuação máximo atribuída à formação profissional  20 valores.
5.3.3  Experiência profissional (EP)  pondera-se o desempenho efectivo da função na área da actividade para o qual o concurso
é aberto:
a)
b)
c)
d)

Experiência profissional superior a 4 anos  16 valores;
Experiência profissional de 1 a 4 anos  14 valores;
Experiência profissional até 1 ano  12 valores;
Sem experiência profissional  10 valores.

5.4  A entrevista profissional de selecção (EPS), terá a duração
de 15 minutos e terá em vista avaliar numa relação interpessoal e
de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e funções
dos candidatos, sendo ponderados os seguintes parâmetros, sendo a
valoração de 0 a 20 valores;
a)
b)
c)
d)
e)

Cultura geral;
Formação profissional;
Participação na discussão dos programas e sentido crítico;
Experiência profissional;
Motivação e interesse pelo lugar.

5.5  Classificação final (CF)  para a elaboração da lista classificativa será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final
dos candidatos resultará da aplicação da seguinte fórmula:
(2 × PEC) + (1 × AC) + (1 × EPS)

CF = 
4

em que:
CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;:
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
5.6  Os interessados, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, tem acesso às actas e ou-
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tros documentos em que assentem as deliberações do júri desde que
o solicitem.
6  Validade do concurso  o concurso é válido apenas para a
vaga posta a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.
7  Conteúdo funcional  o constante do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.
8  Legislação aplicável  Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 409/91, de 17 de Outubro, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho, e Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho.
9  Local, condições de trabalho e vencimento  o local de trabalho situa-se na circunscrição do município de Baião.
As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente
vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração
local.
O vencimento corresponderá ao escalão 1, índice 310, previsto no
novo sistema retributivo da função pública.
10  Requisitos de admissão:
Requisitos gerais  os mencionados nas alíneas a) as f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente
exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou
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;
Requisitos especiais  os determinados pela alínea d) , n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, designadamente estar habilitado com
licenciatura em arquitectura.
11  Formalização das candidaturas  as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento elaborado em filhas normalizadas, brancas ou de cores pálidas, de formato A4, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Baião, e entregues pessoalmente na secretaria da Câmara Municipal de Baião, Rua dos Heróis do
Ultramar, Campelo, 4640 Baião, ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, para a morada indicada, até ao termo do prazo fixado.
Do requerimento devem constar os seguintes elementos: nome
completo, profissão, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade, residência (indicar rua, número de polícia, andar e código postal), número de telefone, número do bilhete de identidade e
data de emissão e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, concurso a que se candidata com a indicação do
mesmo, mediante referência ao número e data do Diário da República onde se encontra publicado o respectivo aviso.
Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados, sob
pena de exclusão, de documento autêntico ou autenticado comprovativo das habilitações literárias.
Curriculum vitae devidamente datado e assinado.
Fotocópia do bilhete de identidade actualizado.
Será dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), e), e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que o candidato declare no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
um daqueles requisitos.
12  As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
13  O júri pode solicitar a apresentação de documentos que
considere necessários à apreciação das candidaturas.
14  As listas de candidatos e de classificação final dos concorrentes serão afixadas no placard existente na sala de espera do edifício dos Paços do Município, ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, conforme as condições previstas no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.
1 de Fevereiro de 2001.  A Presidente da Câmara, Emília Silva.
3000017413
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CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso

Aviso

Torna-se público que se procedeu à requisição para esta câmara
municipal, ao abrigo do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, do agente único
dos Serviços Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro, João Paulo Palma Cavaco, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2002.

Torna-se público que foi aceite a transferência para a Câmara
Municipal do Barreiro da engenheira civil de 2.ª classe, Ana da
Conceição Pinto Sereno, oriunda da Câmara Municipal de Loures,
com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2002, ao abrigo do disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2002.  A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, no uso de competência delegada conforme Despacho n.º 8/
02 do Presidente da Câmara de 17 de Janeiro de 2002, Madalena
Alves Pereira.
3000018632

Aviso
Torna-se público o despacho do presidente da câmara de 29 de
Janeiro de 2002, proferido no uso da competência própria, que determina a nomeação em regime de serviço, da licenciada Eurídice
Maria de Sousa Pereira para exercer as funções de adjunta do Gabinete de Apoio Pessoal do presidente da câmara ao abrigo do disposto no artigo 73.º e n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações constantes da Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 18 de Fevereiro
de 2002. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
30 de Janeiro de 2002.  A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, no uso de competência delegada conforme Despacho n.º 8/
02 do Presidente da Câmara de 17 de Janeiro de 2002, Madalena
Alves Pereira.
3000018685

Aviso
Torna-se público o despacho do presidente da câmara de 21 de
Fevereiro de 2002, proferido no uso da competência própria, que
determina a nomeação de Magda Raquel Cavaco Teixeira para exercer as funções de secretária do Gabinete de Apoio Pessoal com efeitos a 4 de Fevereiro de 2002, nos termos da alínea b) do n.º 2 do
artigo 73.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. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Fevereiro de 2002.  A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, no uso de competência delegada conforme Despacho n.º 8/
02 do Presidente da Câmara de 17 de Janeiro de 2002, Madalena
Alves Pereira.
3000018671

Aviso
Torna-se público o despacho do presidente da câmara de 4 de
Fevereiro de 2002, proferido no uso da competência própria, que
determina a nomeação de Rogélia Maria Morais Tavares Costa para
exercer as funções de secretária do Gabinete de Apoio Pessoal em
regime de comissão de serviço com efeitos a 4 de Fevereiro de 2002,
nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.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. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Fevereiro de 2002.  A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, no uso de competência delegada conforme Despacho n.º 8/
02 do Presidente da Câmara de 17 de Janeiro de 2002, Madalena
Alves Pereira.
3000018677

Aviso
Torna-se público o despacho do presidente da câmara de 1 de
Fevereiro de 2002, proferido no uso da competência própria, que
determina a nomeação de João Carlos Soares para exercer as funções de secretário do Gabinete de Apoio Pessoal com efeitos a 1 de
Fevereiro de 2002, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.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. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)
5 de Fevereiro de 2002.  A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, no uso de competência delegada conforme Despacho n.º 8/
02 do Presidente da Câmara de 17 de Janeiro de 2002, Madalena
Alves Pereira.
3000018681

11 de Fevereiro de 2002.  A Vereadora do Pelouro de Recursos Humanos, no uso de competência delegada conforme Despacho
n.º 8/02 do Presidente da Câmara de 17 de Janeiro de 2002, Madalena Alves Pereira.
3000018662

Aviso
Torna-se público o despacho do presidente da câmara de 11 de
Fevereiro de 2002, que determina a nomeação de Cláudia Teresa
Martins Gomes Mendes, para a categoria de técnico de 2.ª classe
(turismo), escalão 1, índice 285, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na
sequência de concurso externo de admissão a estágio para ingresso
na carreira/categoria de técnico de 2.ª classe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 137, de 15 de Junho
de 2000, e respectiva nomeação de estágio publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 3, de 4 de Janeiro de 2001.
O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)
12 de Fevereiro de 2002.  A Vereadora no uso de competência
delegada por Despacho n.º 8/02 do Presidente da Câmara de 17 de
Janeiro de 2002, Madalena Alves Pereira.
3000018654

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES
Aviso
Concurso interno de acesso geral para um lugar
de técnico profissional especialista de arquivo
1  Nos termos do disposto no 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, de harmonia com o despacho
do presidente da Câmara Municipal de 18 de Janeiro de 2002, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar da categoria de
técnico profissional especialista da carreira de técnico adjunto de
arquivo, do quadro de pessoal deste município.
2  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
3  Prazo de validade  o concurso é válido para a vaga posta
a concurso, extinguindo-se com o seu preenchimento.
4  Local de trabalho  área do município de Chaves.
5  Legislação aplicável  ao presente concurso são aplicáveis
as disposições constantes no 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 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, 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.
6  Conteúdo funcional  o definido no Despacho da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 27 de Janeiro.
7  Remuneração  é a correspondente ao escalão e índice da
respectiva categoria, estipulado no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
8  Requisitos de admissão:
8.1  Requisitos gerais  os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
8.2  Requisitos especiais  os previstos no n.º 1, alínea b) do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
9  Formalização das candidaturas  os candidatos deverão formalizar as suas candidaturas mediante requerimento, dirigido ao
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presidente da Câmara Municipal de Chaves, o qual, bem como a
documentação que o deve acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na Secção de Pessoal deste município ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao prazo fixado, para
o seguinte endereço: Presidente da Câmara Municipal de Chaves,
Praça do Município, 5400 Chaves, devendo no requerimento constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, número de contribuinte, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado civil, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, residência completa, código postal e
número de telefone, se possuir);
b) Categoria que o candidato possui, serviço a que pertence
(natureza do vínculo), tempo de serviço efectivo na categoria, na carreira e na função pública, especificando a classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de
concurso;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação do
número e data do Diário da República onde foi publicado
o presente aviso de abertura de concurso;
d) Habilitações literárias;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato considere passíveis de influírem na apreciação do seu mérito, os quais,
só serão tidos em consideração pelo júri, desde que devidamente comprovados.
9  Os requerimentos de admissão ao concurso deverão, sob peba
de exclusão, ser acompanhados da seguinte documentação:
a) Documentação autêntica, comprovativa das habilitações literárias, das acções de formação e seminários frequentados;
b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organismo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria, o tempo de serviço na categoria, na carreira e na
função pública e a classificação de serviço reportada aos
anos relevantes para efeitos de concurso.
11  Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal deste
município, ficam dispensados da apresentação dos documentos indicados no número anterior, desde que, constem do respectivo processo individual de cadastro, devendo, nesse caso, ser referida na
candidatura essa menção.
12  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
13  Métodos de selecção  os métodos de selecção a utilizar
são os seguintes:
a) Avaliação curricular;
b) Prova oral de conhecimentos.
13.1  A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões dos
candidatos, sendo considerados e ponderados os seguintes factores:
Habilitações literárias de base, formação profissional relacionada
com a área funcional do lugar posto a concurso, experiência
profissional, classificação de serviço, os quais serão ponderados segundo a seguinte fórmula:
HA + FP + EP + CS

AC = 
4

sendo:
AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas:
12.º ano  20 valores;
11.º ano  18 valores;
9.º ano ou equivalente  16 valores;
Restantes casos  13 valores.
FP = formação profissional na área das funções inerentes à
categoria:
Sem frequência de acções de formação  10 valores;
De uma a três acções  16 valores;
De três a cinco acções  18 valores;
Mais de cinco acções  20 valores.
Só serão consideradas acções de formação com mais de sete
horas.
EP = experiência profissional na área  para determinação
deste factor de avaliação curricular, serão ponderados os anos

de experiência na função pública, na carreira e na categoria
profissional sendo os mesmos quantificados segundo a seguinte fórmula:
FP + EC + EC

EP = 
3

sendo:
EP = experiência profissional;
FP = tempo de serviço na função pública;
EC = tempo de serviço na respectiva carreira profissional;
EC = tempo de serviço na respectiva categoria profissional.
Os factores de ponderação acima enunciados, consubstanciados no tempo de serviço na função pública, tempo de
serviço na respectiva carreira profissional e tempo de serviço na respectiva categoria profissional, serão valorados da
seguinte forma:
Até 3 anos  10 valores;
4 a 5 anos  11 valores;
6 a 7 anos  12 valores;
8 a 9 anos  13 valores;
10 a 11 anos  14 valores;
12 a 14 anos  15 valores;
15 a 20 anos  16 valores.
CS = classificação de serviço:
Muito bom com pontuação de 10  20 valores;
Muito bom com pontuação de 9  18 valores;
Bom com pontuação de 8  16 valores;
Bom com pontuação de 7  14 valores;
Bom com pontuação de 6  12 valores.
12.2  A prova oral de conhecimentos  a prova oral de conhecimentos será eliminatória sendo excluídos os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 10 valores considerando com tal,
por arredondamento, a classificação inferior a 9,5 valores e versará
sobre as seguintes matérias:
Regime jurídico da função pública:
Noção elementar de funcionários e agentes;
Direitos e deveres dos funcionários e agentes.
Outros temas:
Portaria n.º 412/01, de 17 de Abril.
15  Classificação final  a classificação final será expressa de
0 a 20 valores, obtida da seguinte fórmula:
2POC + AC

CF = 
3

sendo:
CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.
16  Afixação das listas  as listas dos candidatos admitidos e
excluídos, bem como, a lista de classificação final, serão afixadas,
para consulta, no edifício dos Paços do Município ou publicadas no
Diário da República, nos termos dos artigos 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
17  Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como, o sistema de classificação final, constam da acta da reunião do júri do
concurso, a qual, será facultada aos candidatos, sempre que solicitada.
18  Constituição do júri  o júri do concurso terá a seguinte
constituição:
Presidente  António Cândido Monteiro Cabeleira, vice-presidente da Câmara Municipal de Chaves.
Vogais efectivos:
Dr. Marcelo Martins Delgado, director de Departamento de
Administração Geral.
Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, técnica superior
de 2.ª classe.
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Vogais suplentes:
Diamantina Soares Rodrigues Novo Lopes, chefe de repartição.
Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues, chefe de repartição.
O presidente do júri do concurso será substituído nas suas faltas
e impedimentos, pelo primeiro vogal efectivo.
28 de Janeiro de 2001.  O Presidente da Câmara, João Gonçalves Martins Batista.
1000034303

Aviso
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, de
31 de Janeiro de 2002, foi nomeado para ocupar o lugar de técnico
profissional especialista (fiscal municipal), o candidato, Manuel
Correia, classificado no concurso em epígrafe.
O candidato nomeado, deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias,
a contar 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.)
6 de Fevereiro de 2001.  O Presidente da Câmara, João Gonçalves Martins Batista.
1000034306

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA
Aviso
Concurso interno geral para provimento, em comissão
de serviço, de um lugar de chefe de Divisão de
Desenvolvimento e Planeamento Urbanístico.
1  Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, faz-se público que, por meu despacho de 28
de Dezembro de 2001, proferido no exercício da competência que
me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 14.º do diploma supra
referido, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados da
data da publicação deste aviso no Diário da República, concurso
interno geral para provimento, em comissão de serviço, de um lugar de chefe de Divisão de Desenvolvimento e Planeamento Urbanístico, do grupo de pessoal dirigente e quadro de pessoal destes
serviços.
2  Prazo de validade  o concurso é válido para a presente vaga
e cessa com o seu provimento.
3  Área de actuação  ao referido cargo compete o exercício
das competências previstas no Regulamento de Funcionamento dos
Serviços Municipais e ainda o exercício das funções dirigentes previstas no mapa I anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e mapa I
anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.
4  Local de trabalho  na área geográfica do município de
Constância.
5  Remuneração e condições de trabalho  a remuneração
mensal importa em € 2299,96, conforme previsto no anexo n.º 8 do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro. As condições de trabalho são as genericamente vigentes para a administração local.
6  Requisitos gerais de admissão  podem ser admitidos a concurso os indivíduos de ambos os sexos que até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas satisfaçam os requisitos
previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.
6.1  É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do diploma acima referido desde que os candidatos declarem, sob compromisso de honra
e em alíneas separadas, a situação em que se encontrem relativamente
a cada uma delas.
7  Requisitos especiais  só podem concorrer ao presente concurso os interessados que até ao termo do prazo de entrega das candidaturas reunam cumulativamente os requisitos enunciados no n.º 1
do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.
8  Requisito necessário  licenciatura em Arquitectura.
9  Formalização das candidaturas  as candidaturas devem ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal, Estrada Nacional n.º 3, 2250-028 Constância, solicitando a admissão a concurso, podendo ser entregue pessoalmente no
Sector de Recursos Humanos ou remetido por correio registado,
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expedido até ao termo do prazo fixado, dele devendo constar os
seguintes elementos:
a) Nome, estado civil, profissão, e número, validade e serviço emissor do bilhete de identidade;
b) Identificação do concurso e cargo a que se candidata, mediante referência ao Diário da República onde foi publicado o presente aviso;
c) Declaração inequívoca de que possui os requisitos gerais de
admissão a concurso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal.
10  Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, são excluídos do concurso os candidatos que não apresentem a declaração referida na alínea c) do número anterior.
11  Os requerimentos de admissão a concurso devem ser acompanhados dos seguintes documentos:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, com indicação das funções exercidas ao longo da actividade profissional e respectivos termos de permanência;
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia dos documentos comprovativos das acções de
formação profissional;
d) Fotocópia dos documentos comprovativos que os candidatos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
que possam constituir motivo de preferência legal;
e) Fotocópia do bilhete de identidade.
11.1  Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta
Câmara Municipal ficam dispensados da apresentação dos documentos indicados no n.º 11, desde que os mesmos constem dos seus
processos individuais.
12  Assiste ao júri a faculdade de exigir a cada candidato, em
caso de dúvida, a apresentação de documentos autenticados comprovativos das suas declarações.
13  Métodos de selecção  os métodos de selecção a utilizar
serão a avaliação curricular, entrevista profissional de selecção e
exame médico de selecção.
14  A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões profissionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional. Na avaliação
curricular ponderar-se-á a habilitação académica de base, a formação profissional e a experiência profissional.
15  A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo.
Na entrevista profissional de selecção ponderar-se-ão:
a) Conhecimentos profissionais;
b) A capacidade de resolução dos problemas hipoteticamente
colocados;
c) A criatividade e interesse pelas funções a desempenhar.
16  Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo as
respectivas fórmulas classificativas, constam da acta da reunião do
júri do concurso, a qual pode ser facultada aos interessados a seu
pedido.
17  A classificação final far-se-á na escala de 0 a 20 valores e
resultará da média aritmética simples ou ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção.
Em tudo o mais não previsto neste número aplica-se o disposto
no artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.
18  As listas dos candidatos admitidos e excluídos, bem como
a lista de classificação final, serão publicadas nos termos dos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e n.º 2
do artigo 15.º da Lei n.º 44/99, de 22 de Junho.
19  A notificação dos candidatos admitidos para a realização da
entrevista profissional de selecção é feita pelo júri por ofício registado.
20  Legislação aplicável  ao presente concurso são aplicáveis
os Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, e 514/99, de 24 de Novembro, a Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e o Código do Procedimento Administrativo.
21  Composição do júri  de acordo com o resultado do sorteio realizado em 29 de Janeiro de 2002 pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes,
constante da acta n.º 48/2002, o júri terá a seguinte composição:
Presidente  António Manuel dos Santos Mendes, presidente
da Câmara Municipal.
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Vogais efectivos:
1.º Francisco José Caipirra Covas, chefe de Divisão Administrativa.
2.º Rui Manuel Ferreira, vereador.
Vogais suplentes:
1.º Luís dos Anjos Corado, chefe de Divisão Administrativa.
2.º Engenheira Ana Paula Garcia dos Remédios Gomes,
directora de serviços.
O 1.º vogal efectivo substitui o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
1 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, António
Manuel dos Santos Mendes.
1000034298

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Aviso
Nomeações
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, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que o vice-presidente da Câmara procedeu às seguintes
nomeações:
José Carlos Amorim Ferreira  nomeado provisoriamente por
despacho de 2 de Janeiro de 2002, para a categoria de operário da carreira de operário da carreira de operário qualificado (jardineiro), escalão 1, índice 134, do grupo de pessoal
operário, na sequência do concurso externo de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 217, de 18 de Setembro de 2001, e publicitado no Jornal
«Comércio do Porto» em 19 de Setembro de 2001;
Quirino Gomes da Silva  nomeado provisoriamente por despacho de 10 de Janeiro de 2002, para a categoria de operário da carreira de operário altamente qualificado (mecânico),
escalão 1, índice 181, do grupo de pessoal operário, na sequência do concurso externo de ingresso, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 217, de 18
de Setembro de 2001, e publicitado no Jornal «Comércio do
Porto» em 19 de Setembro de 2001;
Geraldo Miguel Campos dos Santos  nomeado provisoriamente por despacho de 17 de Janeiro de 2002, para a categoria
e carreira de nadador salvador, escalão 1, índice 120, do grupo de pessoal auxiliar, na sequência do concurso externo de
ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 217, de 18 de Setembro de 2001, e publicitado
no Jornal «Comércio do Porto» em 19 de Setembro de 2001;
Nos termos do artigo 11.º do referido Decreto-Lei n.º 427/89, os
candidatos devem tomar posse no prazo de 20 dias, contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
21 de Janeiro de 2002.  O Vice-Presidente da Câmara, Rolando Nunes de Sousa.
3000017190

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 4 de Janeiro de 2002 foi concedida, nos termos do artigo 76.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, licença sem vencimento por um ano, com início a partir de 11 de Fevereiro de 2002, ao
funcionário desta Câmara Municipal, Joaquim Tavares Ferreira, titular da categoria de cantoneiro de limpeza, do grupo de pessoal
auxiliar.
24 de Janeiro de 2002.  O Vice-Presidente da Câmara, Rolando Nunes de Sousa.
3000017188

N.º 49  27 de Fevereiro de 2002
CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA
Edital n.º 5

Dr. Pedro Namorado Lancha, presidente da Câmara Municipal de
Fronteira:
Por decisão do presidente da Câmara Municipal de Fronteira, torna-se público que Maria Odete Diogo, residente em Posto Restantes, Santiago, 6000 Castelo Branco, e actualmente sem paradeiro
conhecido, que está a decorrer o processo de contra-ordenação n.º 5/
01, pelo prazo de 15 dias úteis e para efeitos do artigo 50.º do
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, deve apresentar defesa
escrita, constituir advogado.
Mais se informa que não o fazendo o processo seguira os ulteriores términos legais.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Pedro Namorado Lancha.
1000034353

Aviso
Alteração de júri de concurso
Dr. Pedro Namorado Lancha, presidente da Câmara Municipal de
Fronteira:
Torna público que decorrendo das últimas eleições autárquicas,
considerando que estão em funções novos eleitos locais, por deliberação do júri da comissão de observação e acompanhamento dos
concursos, o presidente do júri de concurso para chefe de Divisão
Administrativa e Financeira passa a ser o vereador Cláudio Manuel
Galveia Namorado Neves.
6 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Pedro Namorado Lancha.
1000034352

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR
Aviso
Nomeação
Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de
15 de Janeiro de 2002 e na sequência do concurso interno de acesso limitado para o preenchimento de duas vagas de desenhador da
especialidade de construção civil especialista principal, do grupo de
pessoal técnico-profissional, do quadro de pessoal desta autarquia,
a que se refere o aviso de abertura afixado no placard do edifício
dos Paços do Município e nos locais de acesso aos funcionários que
reuniam as condições de admissão em 29 de Maio de 2001 e cuja
lista de classificação final foi afixada no placard do edifício dos
Paços do Município em 10 de Janeiro de 2002, foram nomeados
desenhador da especialidade de construção civil especialista principal, os seguintes candidatos, a saber:
Fernando Pereira de Albuquerque.
Manuel Agostinho de Oliveira Cardoso.
Os candidatos foram nomeados por urgente conveniência de serviço com efeitos a partir do dia 31 de Janeiro de 2002. (Isento do
visto do Tribunal de Contas.)
31 de Janeiro de 2002.  Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da Câmara, José Luís da Silva Oliveira.
3000017014

Aviso
Concurso externo de ingresso para o preenchimento de
um lugar de técnico superior (estagiário)  área de
planeamento regional e urbano do grupo de pessoal
de técnico superior.
Avaliação de estágio
Para os devidos efeitos se publica a classificação final obtida após
a frequência do estágio da candidata classificada no concurso referido concurso referido em epígrafe, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 147, de 28 de Junho de 2000, a
saber:
Maria João Valente da Costa Murta  16 valores, com a classificação de Muito bom.
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A acta de avaliação de estágio, do referido concurso, foi homologada pelo vice-presidente da Câmara no dia 1 de Fevereiro de 2002.
1 de Fevereiro de 2002.  Por delegação do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da Câmara, José Luís da Silva Oliveira.
3000017009

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 31
de Outubro de 2001, foi deferido o pedido de exoneração do jardineiro, Nuno José Caixinha Gregório, a partir de 1 de Janeiro de
2002.
1 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Joaquim
Carlos Piscarreta Rego.
1000033330

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
Aviso n.º 23/2002
Abertura de concurso externo para admissão
de quatro auxiliares de serviços gerais
1  Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público
que, por meu despacho de 18 de Janeiro do ano em curso, proferido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 238/99, conjugado com o disposto no artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para admissão de quatro auxiliares de serviços gerais, tendo
em vista o preenchimento dos lugares vagos do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Leiria.
2  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
3  O cargo é remunerado pelo índice 120, escalão 1, do sistema retributivo da função pública, previsto no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 404-A/98, e 412-A/98, de 18 e 30 de
Dezembro, respectivamente, e 77/01, de 5 de Março.
4  O concurso é válido para os lugares postos a concurso, e para
as vagas que ocorrerem no prazo de um ano, conforme disposto no
n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, ficando um dos lugares reservado para candidatos com deficiência, nos
termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/01, de 3 de Fevereiro.
5  O presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo 238/
99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98 e 412-A/98, de 18 e 30 de Dezembro, respectivamente, 427/89, de 7 de
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo 409/91, de 17 de Outubro,
e Decreto-Lei n.º 29/01, de 3 de Fevereiro.
6  Local de trabalho  dois auxiliares de serviços gerais para
a Praia do Pedrógão, um para o Sector de Metrologia e o outro para
o mercado.
7  Horário de trabalho  de 35 horas semanais, a ajustar conforme os sectores.
8  O júri do concurso terá a seguinte constituição:
Presidente  o vereador, Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço.
Vogais efectivos  o chefe de Divisão de Espaços Verdes,
engenheiro técnico agrário, Álvaro da Conceição Duarte, e o
aferidor de pesos e medidas especialista principal, Carlos
Manuel Pereira Francisco.
Vogais suplentes  o encarregado de mercados, Joaquim José
Santos Moreira Simões, e a chefe de Divisão de Recursos
Humanos, Emília Cardoso da Silva Antunes.
O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo primeiro vogal efectivo.
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9  Conteúdo funcional  funções de limpeza e conservação das
instalações; colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares de
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxilia a
execução de cargas e descargas; realiza tarefas de arrumação e distribuição; executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos, conforme alínea 1) do n.º 1 do grupo de pessoal auxiliar,
do Despacho n.º 4/88, da Secretaria de Estado da Administração
Local e do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.
10  Requisitos gerais de admissão  podem candidatar-se ao
concurso os indivíduos vinculados ou não à Administração Pública
que satisfaçam cumulativamente os requisitos gerais fixados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a saber:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir a escolaridade obrigatória de acordo com a idade
do candidatos;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.
11  Formalização das candidaturas  as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, nos termos do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido à presidente da
Câmara Municipal de Leiria, Largo da República, 2414-006 Leiria.
O requerimento bem como os documentos que o devam acompanhar,
poderá ser entregue pessoalmente na Repartição Administrativa da
mesma Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso, no qual deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome completo, data de nascimento do candidato, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número, datas de emissão e validade e serviço
emissor do bilhete de identidade, número de contribuinte
fiscal, situação militar, profissão, residência, código postal,
telefone e endereço electrónico se tiver);
b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como
do Diário da República onde foi publicado este aviso.
12  O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Documento comprovativo das habilitações literárias, podendo o mesmo ser autenticado na Divisão de Recursos Humanos perante a apresentação do documento original;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte fiscal.
13  O requerimento de admissão deverá, ainda, ser acompanhado da documentação que comprove os requisitos gerais exigidos no
n.º 10 deste aviso, podendo ser substituídos por declaração no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que o candidato se encontra relativamente a cada um dos requisitos.
13.1  Em relação aos candidatos deficientes, é inicialmente dispensada a apresentação do documento comprovativo da deficiência
(igual ou superior a 60%), desde que os mesmos declarem no requerimento, sob compromisso de honra, o tipo de deficiência e o grau
de incapacidade possuídos. Devem ainda mencionar, todos os elementos necessários, para que o processo de selecção possa ser adequado, nas diferentes vertentes, às suas capacidades.
14  A falta de documentos que devam acompanhar o requerimento de admissão ao concurso, sem razão justificativa, é motivo
de exclusão nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.
15  Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.
16  As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
17  Métodos de selecção:
17.1  Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são os
seguintes:
a) Prova de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.
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A classificação final será atribuída de acordo com a seguinte fórmula:
PC + EPS

CF = 
2

em que:
CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.
18  O programa da prova de conhecimentos foi aprovado por
meu despacho de 18 de Janeiro do ano em curso.
A prova de conhecimentos, será teórica e de consulta, terá a duração de duas horas, será cotada para 20 valores e versará sobre:
Prova teórica:
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro  Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração central, regional e local;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11
de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio  Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da administração central, regional e
local.
A entrevista profissional de selecção será conduzida de modo a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo, incidirá sobre a discussão verbal dos curriculum vitae
no sentido de determinar os parâmetros referidos e será classificada
pela aplicação da seguinte fórmula:
a+b+c+d+e

EPS = 
5

em que:
a = facilidade de expressão;
b = segurança e clareza do assunto exposto;
c = motivação profissional;
d = sentido de organização;
e = integração sócio-profissional.
Cada um dos parâmetros será valorado de acordo com a seguinte
tabela:
Favorável preferencialmente  20 valores;
Bastante favorável  de 16 a 19 valores;
Favorável  de 12 a 15 valores;
Favorável com reservas  de 8 a 11 valores;
Não favorável  menos de 8 valores.
19  Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
20  Se ainda subsistir empate após aplicação dos métodos acima
referidos, competirá ao júri do concurso estabelecer critérios de desempate, conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 37.º, já citado.
21  A admissão e a exclusão dos candidatos regem-se pelo disposto nos artigos 33.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria o serviço a que se refere o
n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98.
22  A lista de classificação final será notificada aos candidatos
pelas formas previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, e no
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de Recursos
Humanos da Câmara Municipal de Leiria o serviço a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.
28 de Janeiro de 2002.  A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno Campos.
1000034323

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
Aviso
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho
de hoje, autorizo o pedido de renovação da licença sem vencimento
por mais um ano, nos termos do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/
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99, de 31 de Março, ao funcionário desta autarquia, António Paulo
dos Santos Correia, técnico profissional (construção civil) principal,
a partir do dia 1 de Março de 2002.
22 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães.
1000034304

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 4
de Julho de 2001 e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na sua actual
redacção, aplicável à administração local por força do disposto no
n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
reclassifiquei a chefe de repartição Ana Isabel de Sousa Martins, no
lugar de técnico superior de 1.ª classe, com a produção de efeitos
nos termos previstos nos citados diplomas.
15 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos.
1000034317

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 1
de Fevereiro de 2002, designei vogais efectivos do júri de estágio
do concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário com
vista ao provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe
(área de história), aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 147, de 28 de Junho de 2000, a chefe da Divisão de Desporto e Juventude, Teresa Paula Carrilho Cordas, que
substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e a
técnica superior de 2.ª classe (jurista), Ana Maria Ferreira Loureiro
Pereira Viana Taborda Barata, dado que os funcionários anteriormente designados já não prestam serviço nesta autarquia.
1 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos.
1000034305

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que por meus despachos
de 3 de Janeiro de 2002, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 74.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, procedi às seguintes nomeações,
as duas últimas em regime de comissão de serviço, com efeitos a
partir da mesma data:
Chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal  Judite Maria Roque da Silva Duarte.
Secretária do meu Gabinete de Apoio Pessoal  Zélia Maria
Duarte Miranda.
Secretária de apoio pessoal ao vereador Gil Ricardo Sardinha
Rodrigues  Graça Maria da Silva Alves Valadas.
6 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos.
1000034320

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Edital
Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro,
reformulado pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, e pela
Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a Câmara Municipal da Maia emitiu em 21 de Dezembro de 2001, o alvará de
loteamento n.º 15/01, em nome de Balium Investimentos Imobiliários, L.da, através do qual é licenciado o loteamento de parte do
prédio sito no Lugar de Real, da freguesia de Moreira, concelho da
Maia, descrito na Conservatória do Registo Predial da Maia em 22
de Julho de 1998, sob o n.º 2179, e inscrito na matriz rústica da
respectiva freguesia, sob o artigo 527.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Área do terreno  15 400 m2;
Área dos lotes constituídos  7636,10 m2;
Área total de construção  8151,60 m2;
Número de lotes  25;
Número de pisos máximo  três;
Número de lotes para habitação  25;
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Número de lotes para comércio  0;
Área de cedência ao domínio privado municipal  15 m2;
Área de cedência ao domínio público municipal  6869,20 m2;
Finalidade, para utilização colectiva, de acordo com a planta
arquivada nos serviços da Câmara Municipal.
21 de Dezembro de 2001.  O Vice-Presidente da Câmara, António Gonçalves Bragança Fernandes.
1000034307

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
Aviso
Loteamento em Santa Iria, Óbidos
Discussão pública
Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria, presidente da Câmara
Municipal de Óbidos:
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/
01, 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 projecto de loteamento a levar a efeito
em Santa Iria, freguesia de São Pedro do concelho de Óbidos, para
constituição de oito lotes para fins habitacionais, em nome de Américo Maria, com residência na Estrada da Capeleira, 25, Capeleira,
freguesia de São Pedro, do já referido concelho de Óbidos.
Para o efeito, o referido projecto estará disponível na Secção de
Obras do edifício dos Paços do Município, por um período de 15
dias que decorrerá de 4 de Março de 2002 a 25 do mesmo mês,
durante o horário de atendimento das 9 às 16 horas.
Quem pretender apresentar reclamações, observações ou sugestões,
deverá fazê-lo por escrito e endereçá-las à Câmara Municipal de
Óbidos, Largo de São Pedro, 2510-086 Óbidos, ou entregá-las directamente no Sector de Expediente da Câmara Municipal.
Para constar se publica o presente aviso e outros de igual teor que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume, publicado no
Diário da República, e na comunicação social.
7 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Telmo Henrique Correia Daniel Faria.
3000017577

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO
Aviso n.º 1/2002
1  Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara de 22 de Janeiro de 2002, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário da carreira técnica de engenharia civil, com vista ao provimento de um lugar de técnico de
engenharia civil de 2.ª classe do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal, sendo a área funcional o Sector de Empreitadas.
2  Prazo de validade  o concurso é válido pelo período de um
ano.
3  A admissão como estagiário será feita ao abrigo do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, em regime de contrato
administrativo de provimento, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, ou em comissão de serviço extraordinária, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do
mesmo diploma.
3.1  O estágio tem carácter probatório, com a duração de um
ano, e deverá, em princípio, integrar a frequência de cursos de formação directamente relacionados com a actividade a exercer.
4  Objectivos do estágio:
a) Proporcionar ao estagiário uma visão mais pormenorizada
das competências do serviço em que é colocado, sua articulação com os outros serviços e fornecer os conhecimentos básicos indispensáveis ao exercício das respectivas funções;
b) Contribuir para a aquisição de métodos de trabalho e de
estudo, com vista ao seu desenvolvimento e actualização
permanentes;
c) Servir para avaliar a capacidade de adaptação à função.

4273

4.1  A avaliação e a classificação final serão feitas através de
avaliação curricular pelo júri do estágio, constituído pelos membros
do júri do presente concurso, na qual serão ponderados os seguintes factores:
a) O relatório do estágio, a apresentar pelos interessados no
prazo de 15 dias após o seu termo;
b) A classificação de serviço atribuída durante o período de
estágio;
c) Os resultados da frequência de cursos de formação profissional que eventualmente tenham tido lugar, valorados nos
termos a definir pelo respectivo júri.
5  Legislação aplicável  ao presente concurso aplicam-se as
disposições dos Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de Junho, 204/98,
de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho.
6  Conteúdo funcional  compete genericamente ao técnico
funções de estudo e aplicação de métodos e processos de natureza
técnica, com autonomia e responsabilidade; elabora pareceres, tendo
em vista a fundamentação de tomada de decisões, com domínio e
especialização na área de engenharia civil.
7  Remuneração base e regalias sociais  a remuneração base
do lugar a prover é de € 667,21, correspondente ao índice 215, e
decorre da aplicação do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e 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, e as condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da administração pública
8  Local de trabalho  concelho de Olhão.
9  Condições de candidatura  podem candidatar-se ao presente
concurso todos os indivíduos, vinculados ou não à administração
local, desde que possuam os seguintes requisitos:
Gerais  os definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho;
Especiais  possuir curso superior, que não confira grau de
licenciatura, em engenharia civil.
10  Formalização da candidatura  as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Olhão, em impresso próprio fornecido pela Secção de Recursos Humanos ou outro, em papel branco de formato A4
ou papel contínuo, nos termos do Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de
Abril, enviado pelo correio com aviso de recepção ou entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos da Câmara Municipal
de Olhão, Largo de Sebastião Martins Mestre, 8700-952 Olhão, até
ao termo do prazo fixado.
10.1  Do requerimento de admissão deverá constar:
a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nascimento, estado civil, residência, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação
militar e número de telefone);
b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República onde se encontra publicado
este aviso;
c) Categoria e serviço a que pertence.
10.1.1  Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
a) Habilitações literárias e profissionais;
b) Currículo profissional detalhado, em triplicado.
10.2  É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso, desde que o
candidato declare, sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontra relativamente às alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
10.3  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.
11  Métodos de selecção  prova de conhecimentos gerais,
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.
11.1  Prova de conhecimentos gerais (PCG)  a prova de conhecimentos gerais consistirá na realização de um teste escrito com
duração máxima de 90 minutos, elaborada e corrigida pelo CEFA,
que definirá igualmente os critérios de correcção, sendo subordinada ao seguinte programa:
Constituição da República Portuguesa;
Administração Local;
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As autarquias locais  conceitos e categorias;
Os órgãos das autarquias locais  composição e competências;
Estrutura orgânica dos serviços municipais;
A tutela administrativa sobre as autarquias locais;
Regime jurídico da função pública;
Direitos e deveres  regime disciplinar;
Regime de férias, faltas e licenças;
Código do Procedimento Administrativo;
Regime jurídico das empreitadas de obras públicas.
11.1  Legislação aplicável:
Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril;
Lei n.º 44/85, de 13 de Dezembro;
Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;
Decreto-Lei n.º 230/94, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Lei n.º 6/92, de 29 de Abril;
Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho;
Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho;
Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;
Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho;
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 70-A/2000  p. 1854-(10);
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro.
11.2  Avaliação curricular  a avaliação curricular será feita
segundo os seguintes factores e à sua conexão com as tarefas e responsabilidades do lugar a prover:
a) Habilitações literárias;
b) Experiência profissional;
c) Formação profissional.
11.3  Entrevista profissional de selecção (EPS)  a entrevista
profissional de selecção, com a duração de 20 minutos, tem por
objectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo
ponderados os seguintes factores de apreciação:
a)
b)
c)
d)
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Conhecimento específico do desempenho da função;
Noção de responsabilidade do lugar a que se candidata;
Preocupação pela valorização e actualização profissional;
Motivação e interesse pelo lugar.

A classificação final dos concorrentes, pela aplicação dos referidos métodos de selecção, será expressa de 0 a 20 valores.
12  Os critérios e apreciação e ponderação da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, constam de uma das actas das reuniões do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos, sempre que
solicitada.
13  Publicitação  a notificação dos candidatos excluídos e a
lista de classificação final será feita nos termos dos artigos 34.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
14  O júri do concurso terá a seguinte constituição:
Presidente  Carlos Alberto dos Santos Lopes, chefe de divisão.
Vogais efectivos  João Emanuel Daun e Lorena Santos, assessor da carreira técnica superior de engenharia civil, que
substitui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos,
e António Avelino de Jesus Reis, técnico especialista de engenharia civil.
Vogais suplentes  Ditza Maria Dias Reis, chefe de divisão, e
Néli Maria Pereira Lopes, técnica superior de engenharia civil
de 1.ª classe.
31 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Francisco
José Fernandes Leal.
1000034282

Aviso
Por meu despacho n.º 10/2002, de 14 de Janeiro , Luís Marcelino
Marques Maria, Luís Miguel Costa Narciso, João Luís Bárbara dos
Santos Marcelino, Fernando Manuel Simplício Joaquim e Paulo
Alexandre Frescata Girão, contratados, em regime de contrato administrativo de provimento, bombeiros recruta, com início de funções a partir de 21 de Janeiro de 2002.
4 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Francisco
José Fernandes Leal.
1000034278

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FRADES
Aviso
Concurso externo geral de ingresso para provimento de
um lugar de auxiliar administrativo (grupo de pessoal
auxiliar).
Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
despacho do presidente da Câmara, datado de 1 de Fevereiro de
2002, se encontra aberto concurso externo geral de ingresso para
provimento de um lugar de auxiliar administrativo, pertencente ao
grupo de pessoal auxiliar, existente no quadro de pessoal deste Câmara Municipal.
1  O concurso encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos termos da alínea b) do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
2  Requisitos de admissão:
2.1  Requisitos gerais  são requisitos gerais de admissão a
concurso os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho.
3  Remuneração e condições de trabalho  o vencimento é o
previsto no 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.
As condições de trabalho são as genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.
4  Conteúdo funcional  o constante na alínea j) do Despacho
n.º 4/88, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.
5  Serviço para que é aberto o concurso  Divisão Administrativa e Financeira.
6  Local de prestação de trabalho  o local de trabalho é a área
do concelho de Oliveira de Frades.
7  Prazo de validade  o concurso é válido pelo prazo de um
ano e cessa no seu termo ou com o preenchimento da vaga.
8  O júri do concurso será composto pelos seguintes membros:
Presidente  Dr. Carlos Tavares Rodrigues, vice-presidente da
Câmara.
Vogais efectivos:
Dr. Porfírio António Sousa Carvalho, chefe de Divisão
Administrativa e Financeira, que substituirá o presidente
nas suas faltas ou impedimentos.
Florinda Pereirinha, chefe de Secção Administrativa.
Vogais suplentes:
Helena Maria Antunes Ferreira, chefe de Secção Financeira.
Maria Teresa Vasconcelos R. Loureiro Oliveira, assistente administrativo especialista.
9  Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
Prova de conhecimentos e avaliação curricular (com carácter
eliminatório);
Entrevista profissional de selecção (com carácter complementar).
a) Prova de conhecimentos  teórica.
A prova teórica de conhecimentos, incidirá sobre as seguintes
matérias:
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e posteriores alterações;
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Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e posterior alteração;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e posterior alteração;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
b) Avaliação curricular  visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.
c) Entrevista profissional de selecção  visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.
9.1  A classificação final e o ordenamento dos concorrentes será
efectuada pela média aritmética simples das classificações obtidas
nas três fases de selecção, classificadas de 0 a 20 valores.
9.2  Os critérios de apreciação da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, assim como, o sistema de classificação final constam da acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
10  Formalização de candidaturas  as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado, para a sede deste município, 3680-111 Oliveira de Frades, devendo dele constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade, bem como o serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de contribuinte e residência);
b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata com indicação do Diário da República em que este aviso foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem de
interesse para apreciação do seu mérito;
e) Os candidatos são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos 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, devendo declarar neste requerimento, sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada uma delas.
11  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
12  As listas de candidatos admitidos e excluídos e de classificação final serão afixadas no átrio dos Paços do Município, nos
termos do disposto nos artigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, sendo os candidatos oportunamente notificados
por ofício registado, da data, hora e local da realização das provas.
4 de Fevereiro de 2002.  O Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, Porfírio António Sousa Carvalho.
1000034335
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foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 258, de 7 de
Novembro de 2002.
A nomeação acima mencionada não está sujeita a 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 República, 3.ª série.
31 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, João Manuel
Rodrigues de Carvalho.
1000034301

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE
Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares de operário qualificado  operário (lubrificador)
Para os devidos efeitos se anuncia que está aberto concurso externo, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, para provimento de dois lugares de operário (lubrificador), pertencentes ao quadro de pessoal
próprio desta autarquia e Divisão de Viaturas e Oficinas, remunerado pelo índice 137 da escala indiciária para as carreiras de regime
geral da função pública, actualmente no valor de € 425,15.
O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, com as necessárias adaptações à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e, em conformidade com o disposto no seu artigo 27.º do referido Decreto-Lei
n.º 204/98, se faz constar o seguinte:
1  O concurso é de provimento, válido para as vagas postas a
concurso.
2  Podem concorrer os indivíduos que reunam os seguintes requisitos:
2.1  Gerais  os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.2  Especiais  as constantes do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
3  A selecção dos concorrentes será feita mediante a aplicação
dos seguintes métodos:
a) Entrevista profissional de selecção (EPS), através da qual
serão avaliados e determinados, que o perfil, quer os conhecimentos de natureza geral e específica e experiência profissional dos candidatos relacionados com o desempenho do
cargo;
c) Prova prática de conhecimentos (PC), que consistira na
lubrificação e lavagem de uma viatura.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

A classificação final (CF), será expressa na escala de 0 a 20 valores, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Aviso

CF = 

Licença sem vencimento 90 dias
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 13 de Dezembro do ano corrente, foi concedida licença sem vencimento por 90 dias, ao abrigo dos artigos 73.º e 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, ao técnico superior de 1.ª classe
António Jorge da Silva Seguro, com efeitos a partir de 2 de Janeiro
de 2002. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)
28 de Dezembro de 2001.  O Presidente da Câmara, Rui António Pinto da Silva.
3000017473

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 31 de Janeiro de 2002, foi nomeado para o lugar de técnico superior estagiário (área de direito)
Nelson António Têles Seco candidato admitidos no 1.º lugar no
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe (área de direito), cujo aviso de abertura

EPS + PC

2

em que:
CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional;
PC = prova de conhecimentos.
4  Constituição do júri  engenheiro Nuno Manuel Malheiros
Cativo, chefe da Divisão de Viaturas e Oficinas, que presidirá, engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva, chefe da Divisão de
Construção e Conservação, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e Francisco José de Jesus Costa, operário
principal (mecânico), como efectivos; como suplentes: Maria Amélia Batista Antunes Nunes Pinheiro, chefe de repartição, e engenheiro
José Agostinho Saldanha Coelho e Silva, técnico superior de 1.ª
classe (engenheiro civil).
5  Descrição das funções correspondentes ao lugar a prover 
as constantes da alínea a) do n.º 2.2 do Despacho da SEALOT,
n.º 29-A/92, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 285,
de 11 de Dezembro de 1992.
6  Local de trabalho  área do município de Peniche.
7  Formalização da candidatura  a candidatura deverá ser
formalizada em requerimento dirigido ao presidente da Câmara
Municipal e dele deverão constar o nome completo, estado civil, data
de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão, habilita-
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ções literárias, número, data e serviço do bilhete de identidade, número de contribuinte, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo, para
a Secção de Pessoal da Câmara Municipal de Peniche (instalações
provisórias), Rua de Vasco da Gama, 45, 2520-492 Peniche.
8  Instrução do requerimento  o requerimento em que é solicitada a admissão ao concurso deverá ser instruído com os documentos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2, podendo, salvo
o disposto no número seguinte, ser dispensada a sua apresentação
para admissão a concurso, se o candidato declarar no próprio requerimento, em alíneas separadas, sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada um desses requisitos.
Os funcionários pertencentes a esta Câmara Municipal estão dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que constem do respectivo processo individual.
9  Documentos de apresentação obrigatória  é obrigatória a
junção dos documentos comprovativos da posse dos requisitos invocados e que não constem dos processos individuais dos concorrentes.
10  Os candidatos, com o requerimento a solicitar a admissão
ao concurso, poderão apresentar declarações em que especifiquem
quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais
só poderão ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.
11  Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema de classificação final, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
12  Local de afixação da relação de candidatos e lista de classificação final  será feita nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.
31 de Janeiro de 2002.  Por delegação do Presidente da Câmara, o Chefe da D. A. F., José António Souza Parracho.
3000017569

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA
Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da
presidência n.º 2/2002, de 17 de Janeiro, foi nomeado chefe de
Gabinete do Presidente da Câmara, engenheiro José Daniel Rosas
Campelo da Rocha, o funcionário do quadro próprio desta autarquia,
engenheiro Rogério Lopes Margalho Oliveira Pereira, em regime de
comissão de serviço, com efeitos a partir do dia 15 de Janeiro de
2002, até ao fim do mandato.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.
1000034309

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da
presidência n.º 5/2002, de 17 de Janeiro, foi nomeado adjunto do
Presidente da Câmara, engenheiro José Daniel Rosas Campelo da
Rocha, o funcionário do quadro próprio desta autarquia, Dr. João
Carlos Viana Sá e Silva, em regime de comissão de serviço, com
efeitos a partir do dia 15 de Janeiro de 2002, até ao fim do mandato.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.
1000034311

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da
presidência n.º 7/2002, de 17 de Janeiro, foi nomeada secretária do
vereador a tempo inteiro, engenheiro Victor Manuel Alves Mendes,
a funcionária do quadro próprio desta autarquia, Maria Júlia Castro Vieira de Barros, em regime de comissão de serviço, com efeitos a partir do dia 15 de Janeiro de 2002, até ao fim do mandato.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.
1000034313

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da
presidência n.º 6/2002, de 17 de Janeiro, foi nomeada secretária do
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Presidente da Câmara, engenheiro José Daniel Rosas Campelo da
Rocha, a funcionária do quadro próprio desta autarquia, Maria Filomena Barros Quintela Martins, em regime de comissão de serviço, com efeitos a partir do dia 15 de Janeiro de 2002, até ao fim do
mandato.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.
1000034316

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
Aviso
Por meu despacho, foram desligados do serviço, passando a aguardar aposentação, os seguintes funcionários e nas datas discriminadas:
Marco Gelehrter Ricca Gonçalves (4095), 13 de Novembro de
2001;
Manuel Fernando Ribeiro Teixeira (4394), 14 de Novembro de
2001;
João Assunção Gonçalves Ferreira (1664), 16 de Novembro de
2001;
Dulce de Freitas Cerdeira Bastos (157), 22 de Novembro de
2001;
Manuel Neves Pacheco (2815), 24 de Novembro de 2001;
Maria Leonor Coelho Silva Oliveira Fonseca (3222), 1 de Dezembro de 2001;
Maria Gisélia Almeida Rocha Pinto (3508), 20 de Dezembro
de 2001;
Serafim Rodrigues da Cunha (1977), 4 de Janeiro de 2002;
António Hernâni Gonçalves (5828), 8 de Janeiro de 2002;
Joaquim Silva Gomes (1740), 11 de Janeiro de 2002;
António Ferreira Ribeiro (2818), 12 de Janeiro de 2002;
Carlos Alberto Coragem Henriques (2961), 16 de Janeiro de
2002.
7 de Fevereiro de 2002.  O Director de Departamento de Administração de Pessoal, Ângelo Rocha.
3000017021

Aviso
1  Faz-se público que, autorizado por despacho do presidente
da Câmara de 5 de Novembro de 2001, e em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, e artigo 10.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, se encontra aberto concurso, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação deste aviso no Diário da República, para provimento do cargo de director de Departamento Municipal de Estudos.
2  Natureza do concurso  concurso público para provimento
de cargo de dirigente.
3  Validade do concurso  caduca com o provimento do cargo.
4  Local de trabalho  área do município do Porto.
5  Vencimento  o vencimento será fixado de acordo com o
disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 383-A/87, de 23 de Dezembro.
6  Fundamentação legal  artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, e n.os 1 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho.
7  Conteúdo funcional  dirige as actividades do departamento, definindo objectivos de actuação do mesmo, tendo em conta os
objectivos gerais estabelecidos; controla o cumprimento dos planos
de actividades, os resultados obtidos e a eficiência dos serviços dependentes; assegura a administração e a gestão dos recursos humanos e materiais que lhe estão afectos, promovendo o melhor aproveitamento e desenvolvimento dos mesmos, tendo em conta os
objectivos e as actividades dos serviços dependentes, nomeadamente,
a recolha e tratamento sistemático de toda a informação interna com
incidência económico-financeira; promover a realização de estudos
e análises de âmbito global ou sectorial, designadamente ao nível da
Área Metropolitana do Porto; assegurar os meios necessários à captação dos instrumentos financeiros da administração central, fundos
estruturais comunitários e outros de aplicação às autarquias locais;
coordenar e desenvolver acções e iniciativas de interesse municipal;
acompanhar a execução de projectos e programas comuns a várias
entidades.
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8  Condições de candidaturas  podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das
candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:
8.1  Requisitos gerais de admissão:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos, exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;
e) Não estar inibido para o exercício de funções públicas ou
interdito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
8.2  Requisitos especiais  o recrutamento é feito de entre funcionários que reúnam cumulativamente os seguintes requisitos:
Licenciatura adequada; integração em carreira do grupo de pessoal técnico superior; seis anos de experiência profissional em
cargos inseridos em carreiras do grupo de pessoal técnico
superior.
8.3  Condições preferenciais de habilitações e experiência consideradas necessárias ao desempenho do cargo  posse de licenciatura em Geografia ou Planeamento Regional e Local.
8.4  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
9  Condições de admissão ao concurso  as candidaturas devem ser formalizadas, mediante requerimento, modelo DMRH/2001-116/1 (a utilizar obrigatoriamente pelos candidatos), dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Porto, a enviar pelo correio, com
aviso de recepção ou entregue no Serviço de Requerimentos (Praça
do General Humberto Delgado, 4049-001 Porto), até às 17 horas do
último dia do prazo referido no n.º 1. O modelo-tipo de requerimento
poderá ser obtido no Serviço de Requerimentos ou na Divisão Municipal de Recrutamento e Selecção (Rua de Camões, 33, 4.º, direito,
4049-048 Porto).
9.1  Do requerimento deve constar:
9.1.1  Identificação do candidato  nome completo, filiação,
nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, morada, com indicação do código postal, telefone, número e data do bilhete de identidade, arquivo de identificação que o emitiu e número de contribuinte fiscal.
9.12  Identificação do concurso a que concorre, bem como do
número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado.
9.1.3  Declaração sob compromisso de honra, em alíneas separadas, da situação precisa em que se encontra relativamente aos requisitos gerais de provimento das alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 8.1
do presente aviso.
9.2  Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:
9.2.1  Fotocópia de documento comprovativo da posse das habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.
9.2.2  Fotocópia do bilhete de identidade.
9.2.3  Curriculum vitae, a preencher no modelo DMRH/96-CV/
1, que pode ser obtido na Divisão Municipal de Recrutamento e
Selecção.
9.2.4  Declaração passada pelo serviço público a que se encontra
vinculado, em que conste o vínculo à função pública, a categoria que
possui e a respectiva antiguidade na categoria e carreira.
9.3  Ao requerimento de admissão deve ainda ser junto:
9.3.1  Fotocópia de documento comprovativo das acções de
formação profissional, das datas de realização e das respectivas durações.
9.3.2  Declaração comprovativa do tempo de experiência profissional.
9.4  Os candidatos podem ainda especificar quaisquer circunstâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só
serão tidas em consideração se devidamente comprovadas.
9.5  Os funcionários pertencentes à Câmara Municipal do Porto
são dispensados da apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos que constem do respectivo processo individual.
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10  Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candidatos, em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
11  As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12  Publicitação  a publicitação da relação de candidatos admitidos e excluídos e da lista de classificação 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.
13  Métodos de selecção  os métodos de selecção consistem
na avaliação curricular e entrevista profissional de selecção. O ordenamento final dos candidatos será expresso na escala de 0 a 20
valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:
(AC + EPS)

CF = 
2

sendo:
CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
Factores a considerar na avaliação curricular  habilitação académica, experiência profissional e formação profissional.
Factores de apreciação da entrevista profissional de selecção 
conhecimentos profissionais, capacidade de resolução de problemas,
capacidade de iniciativa e grau de criatividade e motivação e interesse pela função.
Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
de entrevista profissional de selecção constam da acta n.º 1 do processo de concurso respectivo, sendo a mesma facultada aos candidatos se solicitada.
14  Constituição do júri (constituído por sorteio realizado pela
Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos para
Cargos Dirigentes  acta n.º 509/2001):
Presidente  Joaquim dos Santos Carvalho, director municipal.
1.º vogal  António Abel de Melo Nunes, director municipal.
2.º vogal  Alberto Manuel Botelho de Miranda, director municipal.
1.º vogal suplente  Maria Paula Rocha Cochat, directora de
departamento.
2.º vogal suplente  Guilherme de Almeida Ferreira, director
de departamento.
N. B.  O 1.º vogal é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.
8 de Fevereiro de 2002.  Por delegação do Presidente da Câmara, o Director Municipal de Recursos Humanos, António Alberto
Gouveia Santos.
3000017027

CÂMARA MUNICIPAL DE PÓVOA DE VARZIM
Aviso
Nomeação
Por despacho do presidente n.º 2/SRS/NOM/EXT/02, datado de
17 de Janeiro, foram nomeadas definitivamente:
Hélder Firmino Sá Vicente  cantoneiro de limpeza;
José Gomes de Campos  cantoneiro de limpeza;
Firmino José das Neves Antunes  cantoneiro de limpeza.
Os candidatos assinarão os termos de aceitação de nomeação no
prazo de 20 dias contados a partir da publicação do presente aviso
no Diário da República.
Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas [artigo 46.º,
n.º 1 e artigo 114.º, n.º 3, alínea c) da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto].
28 de Janeiro de 2002.  Por delegação do Presidente da Câmara, a Técnica Superior de 1.ª classe, Ana Paula Moreira Baldaia
Queirós.
3000017191

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA
Aviso
Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do
vereador do Pelouro de Administração e Finanças, proferido em 17
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de Dezembro de 2001, foi deferido o pedido de transferência de
Idalina da Silva Reis, com a categoria de técnico superior de 2.ª
classe  engenharia civil, da Câmara Municipal de Arouca, ao abrigo 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, com a nova redacção dada pelos Decretos-Leis n.os 175/
95, de 21 de Julho, e 218/98, de 17 de Julho, para exercer nesta
autarquia idênticas funções.
24 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Alfredo Oliveira Henriques.
3000017594

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Aviso
Concursos internos de acesso geral
1  Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
meu despacho de 20 de Novembro de 2001, no uso de competências conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, se encontram abertos os seguintes concursos
internos de acesso geral, para provimento dos lugares indicados:
Número
do
concurso

Número
de
lugares

G-15/2001

2

Técnico profissional
arquivo.

G-16/2001

1

Técnico profissional
arquivo.

Carreira

Categoria

Técnico profissional
de arquivo especialista.
Técnico profissional
de arquivo principal.

2  Requisitos de admissão aos concursos:
2.1  G-15/2001  técnico profissional de arquivo especialista  podem ser admitidos, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
técnicos profissionais de arquivo principais, com pelo menos três
anos, classificados de Muito bom, ou cinco anos classificados de
Bom.
2.2  G-16/2001  técnico profissional de arquivo principal 
podem ser admitidos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, técnicos profissionais de 1.ª classe, nas respectivas categorias, com pelo menos três
anos classificados de Bom.
3  Prazo de validade dos concursos  os concursos são abertos apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchimento.
4  Local de trabalho  área do município de Sintra.
5  Constituição do júri:
5.1  G-15/2001  técnico profissional de arquivo especialista
e G-16/2001  técnico profissional de arquivo principal:
Presidente  chefe da Divisão de Património Histórico Cultural, Dr.ª Maria da Conceição Simões de Carvalho.
Vogais efectivos:
Conservador de museus assessor, Dr. Élvio João Melim de
Sousa, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.
Vogais suplentes:
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel Rocha Pinto Silva.
Técnico profissional de arquivo especialista principal, João
António Rodil Silva Paulo.
6  Métodos de selecção a utilizar em ambos os concursos:
6.1  Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, com
carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações
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inferiores a 9,5 valores), com a duração aproximada de duas horas,
visando avaliar ao níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício das funções.
6.2  Avaliação curricular, com carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), através
da qual se visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo obrigatoriamente considerados e
ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguintes
factores:
a) Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;
b) Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso;
c) Experiência profissional, em que se pondera o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;
d) Classificação de serviço, em que serão ponderadas as classificações de serviço dos anos relevantes para o efeito, ou
seja, as respeitantes ao período de tempo obrigatório de
permanência na categoria.
7  Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião dos júris
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.
8  Programa das provas teóricas escritas de conhecimentos específicos:
8.1  G-15/2001  técnico profissional de arquivo especialista:
a) Arquivos definitivos e arquivos intermédios  procedimentos e finalidades;
b) A descrição em arquivos face às diferentes tipologias documentais;
c) As actividades de difusão cultural desenvolvidas pelo Arquivo Municipal de Sintra;
d) O papel da informática a nível de um serviço de consulta;
e) O papel do Arquivo Municipal de Sintra enquanto instituição dedicada a perpetuação da memória concelhia.
8.2  G-16/2001  técnico profissional de arquivo principal:
a) Os instrumentos de descrição documental nos arquivos;
b) A descrição em arquivos face às diferentes tipologias documentais;
c) O papel da informática a nível de um serviço de consulta;
d) As actividades de difusão cultural desenvolvidas pelo Arquivo Municipal de Sintra.
9  Prazo para apresentação das candidaturas  10 dias úteis
contados da data da publicação do presente aviso.
10  Formalização das candidaturas:
10.1  As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento dirigido à presidente da Câmara Municipal e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no
Largo Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado no
n.º 9, devendo dele constar:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, morada e código postal);
b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;
d) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.
10.2  Os candidatos deverão ainda anexar ao requerimento de
candidatura:
a) Curriulum vitae detalhado, do qual deve constar: identificação pessoal, habilitações literárias, qualificações profis-
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sionais (formação profissional, estágios praticados e trabalhos efectuados) e experiência profissional, designadamente
tempo de serviço na Administração Pública, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na categoria, com especificação das funções desempenhadas;
b) Declaração do serviço onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública e classificação de serviço obtida nos anos relevantes para o efeito.
11  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
12  As listas de candidatos e as listas de classificação serão
afixadas publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, quando seja caso, no Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Rua do Dr. Alfredo Costa, 7, em Sintra.
13  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
13 de Dezembro de 2001.  A Presidente da Câmara, Edite Estrela.
3000018566

Aviso
Concursos internos de acesso geral
1  Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
meu despacho de 20 de Novembro de 2001, no uso de competências conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, se encontram abertos os seguintes concursos
internos de acesso geral, para provimento dos lugares indicados:
Número
do
concurso

Número
de
lugares

G-38/2001

50

G-39/2001

67

Carreira

Assistente administrativo.
Assistente administrativo.

Categoria

Assistente administrativo especialista.
Assistente administrativo principal.

2  Requisitos de admissão aos concursos:
2.1  G-38/2001  assistente administrativo especialista  podem ser admitidos, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, assistentes administrativos principais, com pelo menos três anos, classificados de
Bom.
2.2  G-39/2001  assistente administrativo principal  podem
ser admitidos, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, assistentes administrativos, com pelo menos três anos classificados de Bom.
3  Prazo de validade dos concursos  os concursos são abertos apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchimento.
4  Local de trabalho  área do município de Sintra.
5  Constituição dos júris:
5.1  G-38/2001  assistente administrativo especialista e G-39/
2001  assistente administrativo principal:
Presidente  directora do Departamento de Modernização
Administrativa, Dr.ª Lina Lopes Calaim Correia Lacerda.
Vogais efectivos:
Técnico profissional especialista principal, Carlos Manuel
Pinheiro Silva Bordado, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos.
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel Rocha Pinto Silva.
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Vogais suplentes:
Chefe da Divisão de Assuntos Metropolitanos e Comunitários, Dr.ª Hortense Lopes Maia.
Técnico superior de gestão de 2.ª classe, gestão de recursos humanos, Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias Sousa.
6  Métodos de selecção a utilizar em ambos os concursos:
6.1  Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, com
carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações
inferiores a 9,5 valores), com a duração aproximada de três horas,
visando avaliar ao níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício das funções.
6.2  Avaliação curricular, com carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), através
da qual se visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo obrigatoriamente considerados e
ponderados, de acordo com as exigências da função, os seguintes
factores:
a) Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade de grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;
b) Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso;
c) Experiência profissional, em que se pondera o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para a qual o
concurso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;
d) Classificação de serviço, em que serão ponderadas as classificações de serviço dos anos relevantes para o efeito, ou
seja, as respeitantes ao período de tempo obrigatório de
permanência na categoria.
7  Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião dos júris
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.
8  Programa das provas teóricas escritas de conhecimentos gerais:
8.1  G-38/2001  assistente administrativo especialista:
a) Constituição da República Portuguesa (princípios fundamentais; direitos e deveres fundamentais  parte I; poder
local  título VIII; Administração Pública  título IX);
b) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro  Estatuto disciplinar;
c) Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro  Código do Procedimento Administrativo;
d) Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto  estabelece as
regras e os princípios gerais em matéria de duração e horário de trabalho na Administração Pública;
e) Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro  estabelece as regras sobre o regime geral de estruturação de carreiras da Administração Pública, com as adaptações introduzidas para a administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro;
f) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio  Regime de
férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da administração central, regional e local, incluindo os institutos
públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos;
g) Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril  princípios gerais
de acção a que devem obedecer os serviços e organismos
da Administração Pública na sua actuação face ao cidadão
e normas vigentes no contexto da modernização administrativa;
h) Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro  Quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos
municípios e freguesias;
i) Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho  Regime jurídico
de fornecimento de bens e serviços;
j) Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho  aprova o regime jurídico da urbanização e da
edificação;
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l) Macroestrutura dos Serviços Municipais, incluindo o regulamento de organização dos serviços municipais  aviso
n.º 3606-A/2000-AP da CMS, publicado a 9 de Maio de
2000 (2.ª série).
8.2  G-39/2001  assistente administrativo principal:
a) Constituição da República Portuguesa (princípios fundamentais; direitos e deveres fundamentais  parte I; poder
local  título VIII; Administração Pública  título IX);
b) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro  Estatuto disciplinar;
c) Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro  Código do Procedimento Administrativo;
d) Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto  estabelece as
regras e os princípios gerais em matéria de duração e horário de trabalho na Administração Pública;
e) Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro  estabelece as regras sobre o regime geral de estruturação de carreiras da Administração Pública, com as adaptações introduzidas para a administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro;
f) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio  Regime de
férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da administração central, regional e local, incluindo os institutos
públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos;
g) Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril  princípios gerais
de acção a que devem obedecer os serviços e organismos
da Administração Pública na sua actuação face ao cidadão
e normas vigentes no contexto da modernização administrativa;
h) Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro  Quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos
municípios e freguesias;
i) Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho  aprova o regime jurídico da urbanização e da
edificação;
j) Macroestrutura dos Serviços Municipais, incluindo o regulamento de organização dos serviços municipais  aviso
n.º 3606-A/2000-AP da CMS, publicado a 9 de Maio de
2000 (2.ª série).
9  Prazo para apresentação das candidaturas  10 dias úteis
contados da data da publicação do presente aviso.
10  Formalização das candidaturas:
10.1  As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento dirigido à presidente da Câmara Municipal e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no
Largo Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado no
n.º 9, devendo dele constar:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, morada e código postal);
b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;
d) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.
10.2  Os candidatos deverão ainda anexar ao requerimento de
candidatura:
a) Curriulum vitae detalhado, do qual deve constar: identificação pessoal, habilitações literárias, qualificações profissionais (formação profissional, estágios praticados e trabalhos efectuados) e experiência profissional, designadamente
tempo de serviço na Administração Pública, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na categoria, com especificação das funções desempenhadas;

b) Declaração do serviço onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública e classificação de serviço obtida nos anos relevantes para o efeito.
11  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
12  As listas de candidatos e as listas de classificação serão
afixadas publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, quando seja caso, no Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Rua do Dr. Alfredo Costa, 7, em Sintra.
13  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
17 de Dezembro de 2001.  A Presidente da Câmara, Edite Estrela.
3000018581

Aviso
Concursos internos de acesso geral
1  Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
meu despacho de 20 de Novembro de 2001, no uso de competências conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concursos internos de acesso geral, para provimento dos
lugares abaixo indicados:
Referência

Lugares

Carreira

G-2/2001
G-3/2001

5
2

Arquitecto .............
Arquitecto paisagista

G-12/2001

1

G-13/2001

4

Desenhador de especialidade decorador.
Desenhador de especialidade projectista.

G-14/2001

1

Desenhador de especialidade projectista.

Categoria

Arquitecto de 1.ª classe.
Arquitecto paisagista
de 1.ª classe.
Desenhador de especialidade decorador especialista.
Desenhador de especialidade projectista especialista principal.
Desenhador de especialidade projectista especialista.

2  Requisitos de admissão aos concursos:
2.1  Arquitecto de 1.ª classe, arquitecto paisagista de 1.ª classe  podem ser admitidos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
arquitectos de 2.ª classe e arquitectos paisagistas de 2.ª classe, respectivamente, com, pelo menos, três anos na respectiva categoria,
classificados de Bom. Em conformidade com o n.º 3 do mesmo artigo, é reduzido em 12 meses o tempo legalmente exigido, aos titulares de mestrado ou doutoramento, desde que o conteúdo funcional seja do interesse da instituição.
2.2  Desenhador de especialidade decorador especialista  podem ser admitidos, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, desenhadores de
especialidade decoradores principais com pelo menos três anos na
categoria, classificados de Muito bom ou cinco anos classificados
de Bom.
2.3  Desenhador de especialidade projectista especialista principal  podem ser admitidos, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
desenhadores de especialidade projectistas especialistas com pelo
menos três anos na categoria classificados de Muito bom ou cinco
anos classificados de Bom.
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2.4  Desenhador de especialidade projectista principal  podem
ser admitidos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, desenhadores de
especialidade projectistas de 1.ª classe com um mínimo de três anos
na categoria, classificados de Bom.
3  Prazo de validade dos concursos  os concursos são abertos apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchimento.
4  Local de trabalho  área do município de Sintra.
5  Constituição dos júris:
5.1  Arquitecto de 1.ª classe:
Presidente  arquitecto assessor principal, arquitecto José
Manuel Baptista Lazana.
Vogais efectivos:
Arquitecto assessor, arquitecto Luís Carlos Andrade Ferreira, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel Rocha Pinto Silva.
Vogais suplentes:
Arquitecto de 1.ª classe, arquitecta Maria Helena Valério
Batalha Reis.
Arquitecto de 1.ª classe, arquitecta Ana Paula Jales
Camposana Araújo.
5.2  Arquitecto paisagista de 1.ª classe:
Presidente  arquitecto paisagista assessor principal, arquitecta Idalina Fátima Moedas Dias Bordalo.
Vogais efectivos:
Arquitecto paisagista de 1.ª classe, arquitecta Adélia Maria Rodrigues Matos, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos.
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel Rocha Pinto Silva.
Vogais suplentes:
Arquitecto paisagista de 1.ª classe, arquitecta Maria de
Lurdes Domingos Carioca.
Arquitecto assessor, arquitecto Luís Carlos Andrade Ferreira.
5.3  Desenhador de especialidade decorador especialista:
Presidente  técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª
Maria do Rosário Gomes Veríssimo Cruz.
Vogais efectivos:
Desenhador de especialidade decorador especialista principal, Maria Catarina Ramos Pereira Costa Figueiredo,
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
Desenhador de especialidade decorador especialista principal, Carlos Manuel Brandão Antunes.
Vogais suplentes:
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel Rocha Pinto Silva.
Técnico superior de gestão de 2.ª classe, gestão de recursos humanos, Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias Sousa.
5.4  Desenhador de especialidade projectista especialista principal:
Presidente  desenhador de especialidade projectista especialista principal, Vítor José Adrião Fernandes.
Vogais efectivos:
Desenhador de especialidade projectista especialista principal, Eduardo Manuel Adrião Torres, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.
Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.
Vogais suplentes:
Desenhador de especialidade projectista especialista principal, Jesuíno Pedro Dias.
Desenhador de especialidade projectista especialista principal, Maria de Fátima Carrelo.
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5.5  Desenhador de especialidade projectista principal:
Presidente  desenhador de especialidade projectista especialista principal, Vítor José Adrião Fernandes.
Vogais efectivos:
Desenhador de especialidade projectista especialista principal, Eduardo Manuel Adrião Torres, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos.
Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.
Vogais suplentes:
Desenhador de especialidade projectista especialista principal, Maria de Fátima Carrelo.
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel Rocha Pinto Silva.
6  Métodos de selecção a utilizar:
6.1  Arquitecto de 1.ª classe e arquitecto paisagista de 1.ª classe:
a) Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, com
carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), com a duração aproximada de:
Arquitecto de 1.ª classe = 60 minutos;
Arquitecto paisagista de 1.ª classe = duas horas e trinta
minutos, com um adicional de 30 minutos de tolerância;
visando avaliar ao níveis de conhecimentos académicos e
profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício das funções;
b) Avaliação curricular, com carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores),
que visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do
respectivo currículo profissional, sendo obrigatoriamente
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da
função, os seguintes factores:
Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade de grau académico ou a sua equiparação
legalmente reconhecida;
Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial
as relacionadas com a área funcional do lugar posto a
concurso;
Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho efectivo de funções na área de actividade para
que o concurso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;
Classificação de serviço, em que serão ponderadas as
classificações de serviço dos anos relevantes para o
efeito, ou seja, as respeitantes ao período de tempo
obrigatório de permanência na categoria.
6.2  Desenhador de especialidade decorador especialista, desenhador de especialidade projectista especialista principal, desenhador de especialidade projectista especialista:
a) Prova prática de conhecimentos, com carácter eliminatório
(considerando-se, para tanto, as classificações inferiores a
9,5 valores), com a duração máxima de:
Desenhador de especialidade decorador especialista =
duas horas e trinta minutos;
Desenhador de especialidade projectista especialista principal e desenhador de especialidade projectista principal = duas horas;
visando avaliar ao níveis de conhecimentos académicos e
profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício das funções;
b) Avaliação curricular, com carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores),
que visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na
área para que o concurso é aberto, com base na análise do
respectivo currículo profissional, sendo obrigatoriamente
considerados e ponderados, de acordo com as exigências da
função, os seguintes factores:
Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade de grau académico ou a sua equiparação
legalmente reconhecida;
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Formação profissional, em que se ponderam as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial
as relacionadas com a área funcional do lugar posto a
concurso;
Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho efectivo de funções na área de actividade para
que o concurso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;
Classificação de serviço, em que serão ponderadas as
classificações de serviço dos anos relevantes para o
efeito, ou seja, as respeitantes ao período de tempo
obrigatório de permanência na categoria.

6.3  Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como os sistemas de classificação final, constam de acta
de reunião do júri dos concursos, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
7  Programa das provas:
7.1  Arquitecto de 1.ª classe  Regime jurídico da edificação
e da urbanização  Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4
de Junho.
7.2  Arquitecto paisagista de 1.ª classe  Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho  aprova o Regime jurídico da
edificação e da urbanização; Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro  fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas
destinadas a espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamento de utilização colectiva; Decreto-Lei
n.º 397/97, de 27 de Dezembro  regulamento que estabelece as
condições de segurança a observar na localização, implantação, concepção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respectivo equipamento e superfícies de impacte; Portaria n.º 379/98,
de 2 de Julho  publica a lista dos normativos europeus, projectos
normativos europeus e outras especificações técnicas aplicáveis na
concepção e fabrico dos equipamentos e superfícies de impacte destinados a espaços de jogo e recreio; Decreto-Lei n.º 123/97, de 22
de Maio  torna obrigatória a adopção de um conjunto de normas
técnicas básicas de eliminação de barreiras arquitectónicas em edifícios públicos, equipamentos colectivos e via pública para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada; Lei
n.º 2110/61, de 19 de Agosto  Regulamento geral das estradas e
caminhos municipais; Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro 
regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora
e fauna. Publica em anexo os quadros das espécies não indígenas e
das espécies introduzidas em Portugal continental; Decreto Regulamentar n.º 9/94, de 11 de Março  aprova o Plano de Ordenamento
do Parque Natural de Sintra-Cascais; Resolução do Conselho de
Ministros n.º 46/2000, de 5 de Junho  determina a revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural de Sintra-Cascais e sujeita a
medidas preventivas as áreas preferenciais para turismo e recreio;
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro  desenvolve as bases
da política de ordenamento do território e de urbanismo, definindo
o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e
o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial; Resolução do Conselho de Ministros
n.º 116/99, de 4 de Outubro  Regulamento do PDM de Sintra.
7.3  Desenhador de especialidade decorador especialista  criação e decoração do hall de entrada do pavilhão da MESSA, onde
se realizam diversos eventos, a partir da realização de uma perspectiva e de uma memória descritiva (o júri fornecerá fotografias e a
planta do local, ficando ao critério do candidato o material a utilizar).
7.4  Desenhador de especialidade projectista especialista principal e desenhador de especialidade projectista principal  esboços
a mão livres; cotagem de peças simples de construção civil; ampliação e redução de desenhos à escala; conhecimentos genéricos de
medição e orçamentos; cópia de pormenores à escala natural e execução de desenho a lápis ou a tinta sobre vegetal e papel esquisso;
normas portuguesas de desenho; formato de papel, escalas, disposições dos desenhos e das legendas, tipos de traço, letras e algarismos;
desenhos de arquitectura; desenho em auto-cad; rasterização de plantas; georeferênciação de plantas ou cartas; cartografia.
8  Formalização das candidaturas:
8.1  As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento dirigido à presidente da Câmara Municipal e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no

Largo Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado no
n.º 1, devendo dele constar:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, morada e código postal);
b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;
d) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.
8.2  Deverá ser anexo ao requerimento de candidatura:
a) Curriulum vitae detalhado, datado e assinado, do qual deve
constar: identificação pessoal, habilitações literárias, qualificações profissionais (formação profissional, estágios praticados e trabalhos efectuados) e experiência profissional,
designadamente tempo de serviço na Administração Pública, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na
categoria, com especificação das funções desempenhadas;
b) Declaração do serviço onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na administração pública
e classificação de serviço obtida nos anos relevantes para
o efeito.
9  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
10  As listas de candidatos e as listas de classificação serão
afixadas publicitadas, nos termos dos artigos 34.º e 35.º, 38.º a 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, quando seja caso, no Departamento de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, Rua do Dr. Alfredo Costa, 7, Sintra.
11  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
21 de Dezembro de 2001.  A Presidente da Câmara, Edite Estrela.
3000018596

Aviso
Concursos internos de acesso geral
1  Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
meu despacho de 20 de Novembro de 2001, no uso de competências conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concursos internos de acesso geral, para provimento dos
lugares abaixo indicados:
Referência

Lugares

Carreira

G-44/2001
G-46/2001

2
2

Arquitecto .............
Fiscal municipal ....

G-47/2001

3

Fiscal municipal ....

G-48/2001

1

Polícia municipal ..

Categoria

Arquitecto principal.
Fiscal municipal especialista principal.
Fiscal municipal de
1.ª classe.
Agente municipal de
1.ª classe.

2  Requisitos de admissão aos concursos:
2.1  Arquitecto principal  podem ser admitidos, nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30
de Dezembro, arquitectos de 1.ª classe, com, pelo menos, três anos
na categoria, classificados de Bom. Em conformidade com o n.º 3
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do mesmo artigo, é reduzido em 12 meses o tempo legalmente exigido, aos titulares de mestrado ou doutoramento, desde que o conteúdo funcional seja do interesse da instituição.
2.2  Fiscal municipal especialista principal  podem ser admitidos, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, fiscais municipais especialistas
com, pelo menos três anos na categoria classificados de Muito bom
ou cinco anos classificados de Bom.
2.3  Fiscal municipal de 1.ª classe  podem ser admitidos, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, fiscais municipais de 2.ª classe com um
mínimo de três anos na categoria classificados de Bom.
2.4  Agente municipal de 1.ª classe  podem ser admitidos, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 39/
2000, de 17 de Março, agentes municipais de 2.ª classe, com, pelo
menos três anos na categoria classificados de Bom.
3  Prazo de validade dos concursos  os concursos são abertos apenas para os lugares existentes e caducam com o seu preenchimento.
4  Local de trabalho  área do município de Sintra.
5  Constituição dos júris:
5.1  Arquitecto principal:
Presidente  arquitecto assessor principal, arquitecto José
Manuel Baptista Lazana.
Vogais efectivos:
Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão das áreas urbanas de génese ilegal, arquitecto Vítor Manuel Silva
Ramos, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
Arquitecto assessor, arquitecto Luís Carlos Andrade Ferreira.
Vogais suplentes:
Arquitecto assessor principal arquitecto Jorge Manuel Pinto
Carvalho Rodrigues.
Arquitecto assessor principal, arquitecto Joaquim Manuel
Cabido Baptista Mota.
5.2  Fiscal municipal especialista principal e fiscal municipal de
1.ª classe:
Presidente  chefe da Divisão de Fiscalização Municipal,
Dr. Luís Moisés Morais Afonso.
Vogais efectivos:
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel Rocha Pinto Silva, que substituirá o presidente nas
suas faltas e impedimentos.
Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.
Vogais suplentes:
Técnico superior de gestão de 2.ª classe, gestão de recursos humanos, Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias Sousa.
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Ana Paula
Pina Cruz Carvalho Vaz.
5.3  Agente municipal de 1.ª classe:
Presidente  chefe da Divisão de Fiscalização Municipal,
Dr. Luís Moisés Morais Afonso.
Vogais efectivos:
Técnico superior de gestão de 2.ª classe  gestão de recursos humanos, Dr.ª Ana Maria Fernandes Matias
Sousa, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
Técnico superior de sociologia de 2.ª classe, Dr.ª Maria do
Rosário Gomes Veríssimo Cruz.
Vogais suplentes:
Técnico superior de direito de 1.ª classe, Dr.ª Maria Isabel Rocha Pinto Silva.
Técnico superior de gestão de 1.ª classe, Ana Paula Pina
Cruz Carvalho Vaz.
6  Métodos de selecção a aplicar a todos os concursos:
6.1  Prova teórica escrita de conhecimentos específicos, com
carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações
inferiores a 9,5 valores), com a duração máxima de:
Arquitecto principal = uma hora;
Fiscal municipal especialista principal, fiscal municipal de 1.ª
classe e agente municipal de 1.ª classe = duas horas;
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visando avaliar ao níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício das funções.
6.2  Avaliação curricular, com carácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), que visa
avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, na área para que o
concurso é aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo obrigatoriamente considerados e ponderados, de
acordo com as exigências da função, os seguintes factores:
Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade
de grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;
Formação profissional, em que se ponderarão as acções de formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as relacionadas com a área funcional do lugar posto a concurso;
Experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o concurso
é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;
Classificação de serviço, em que serão ponderadas as classificações de serviço dos anos relevantes para o efeito, ou seja,
as respeitantes ao período de tempo obrigatório de permanência na categoria.
6.3  Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como os sistemas de classificação final, constam de acta
de reunião do júri dos concursos, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.
7  Programa das provas:
7.1  Arquitecto principal  Regime jurídico da edificação e da
urbanização  Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.
7.2  Fiscal municipal especialista principal e fiscal municipal
de 1.ª classe  Código do Procedimento Administrativo  Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro; Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração central, regional e local 
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Regime de contra-ordenações  Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a alteração
dada pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei
n.º 244/95, de 14 de Setembro; Regime jurídico da instalação e do
funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas 
Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, com a alteração data pelo
Decreto-Lei n.º 139/99, de 24 de Abril; Regime de instalação dos
estabelecimentos de comércio  Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de
Setembro; Regime jurídico da urbanização e da edificação  Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 177/99, de 4 de Junho; Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril 
alterações do relevo do solo; Regulamento de resíduos sólidos para
o município de Sintra; Regulamento de publicidade, ocupação de via
pública e de mobiliário urbano do município de Sintra.
7.3  Agente municipal de 1.ª classe  Código do Procedimento
Administrativo  Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro; Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração central, regional e local  Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime de contra-ordenações  Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de
Setembro; Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março; Decreto-Lei
n.º 40/2000, de 17 de Março, Portaria n.º 247-A/2000, de 8 de Maio;
Portaria n.º 247-B/2000, de 8 de Maio.
8  Formalização das candidaturas:
8.1  As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento dirigido à presidente da Câmara Municipal e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Expediente e Arquivo desta Câmara Municipal, sita no
Largo Virgílio Horta, 2714-501 Sintra, dentro do prazo fixado no
n.º 1, devendo dele constar:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, morada e código postal);
b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;
d) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram relativamente a cada uma das condições a que se referem as
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.
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8.2  Deverá ser anexo ao requerimento de candidatura:
a) Curriulum vitae detalhado, datado e assinado, do qual deve
constar: identificação pessoal, habilitações literárias, qualificações profissionais (formação profissional, estágios praticados e trabalhos efectuados) e experiência profissional,
designadamente tempo de serviço na Administração Pública, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na
categoria, com especificação das funções desempenhadas;
b) Declaração do serviço onde conste o vínculo, tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública e classificação de serviço obtida nos anos relevantes para o efeito.
9  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
10  As listas de candidatos admitidos e excluídos e as listas de
classificação serão afixadas publicitadas, nos termos dos artigos 34.º
e 35.º, 38.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, quando seja caso,
no Departamento de Recursos Humanos, sito na Rua do Dr. Alfredo
Costa, 7, Sintra.
11  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
28 de Dezembro de 2001.  A Presidente da Câmara, Edite Estrela.
3000018571

Aviso
Comissão de serviço
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara, e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 73.º e artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram
nomeados os abaixo indicados, nos seguintes cargos:
Por despacho de 10 de Janeiro de 2002:
José Alberto Ferreira Nunes Barata, como chefe do Gabinete de Apoio Pessoal à presidente da Câmara, com efeitos a partir de 10 de Janeiro de 2002;
José Pedro Valente Silva Caetano, como adjunto do presidente da Câmara, com efeitos a 10 de Janeiro de 2002.
Por despacho de 11 de Janeiro de 2002, com efeitos reportados a 10 de Janeiro de 2002:
Nuno Miguel Benzinho Fonte, como adjunto do presidente
da Câmara;
Ana Isabel Santos Alegria Campos Trigoso e Maria Manuela Boa Aleixo Ferreira Marques, como secretárias do
presidente da Câmara.
Por despacho de 15 de Janeiro de 2002:
José Faustino Mértola de Jesus, como adjunto do vereador Marco Almeida, com efeitos a 15 de Janeiro de
2002;
Sheila Cristina Gonçalves e Sousa, como secretária do
vereador Marco Almeida, com efeitos a 15 de Janeiro
de 2002;
Francisco Jorge Marques Matos, como adjunto do vereador Joaquim Cardoso Martins, com efeitos a 25 de Janeiro de 2002;
Cristina Liliana Lino da Silva Sousa Cardoso, como secretária do vereador Joaquim Cardoso Martins, com efeitos a 15 de Janeiro de 2002;
Maria do Rosário Ramos de Sousa, como secretária do
vereador José Lino Ramos, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2002.
Por despacho de 22 de Janeiro de 2002:
Miguel Brás Lourenço Carretas, como adjunto da vereadora Guadalupe Gonçalves, como efeitos a 22 de Janeiro
de 2002.
5 de Fevereiro de 2002.  Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, conferida por Despacho n.º 18-P/2002, de 18
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
3000018555

N.º 49  27 de Fevereiro de 2002
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR
Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 14 de Janeiro corrente, no uso da competência prevista na
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 18.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, nomeei, em regime de
substituição e pelo período de seis meses, o técnico superior de 1.ª
classe, arquitecto Carlos Augusto Santos Duque, no cargo de chefe
de Divisão de Gestão Urbanística do espaço concelhio.
21 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, António Paulino da Silva Paiva.
1000034295

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 21 de Janeiro corrente, nomeei, para preenchimento de três vagas de assistente administrativo principal, existentes no quadro, as
candidatas Ana Paula Gonçalves Marques Carvalho, Maria Edviges
Duarte Rafael e Vitória Maria Rosa Nunes, ordenadas em terceiro,
quarto e quinto lugares, respectivamente, no concurso oportunamente
realizado para o efeito, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 18, de Julho de 2000, em virtude de o mesmo se encontrar dentro do seu prazo de validade, cuja lista de classificação final dos candidatos foi homologada por meu despacho de
31 de Janeiro de 2001.
Esta nomeação produz efeitos a partir da data do mencionado
despacho.
As interessadas deverão proceder à aceitação dos referidos lugares no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.
Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
22 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, António Paulino da Silva Paiva.
1000034293

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 22 de Janeiro corrente, foi concedida, ao Dr. José Gaio Martins
Dias, técnico superior de 2.ª classe (comunicação e relações públicas), do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, a renovação da
licença sem vencimento, pelo período de dois anos, ao abrigo do
artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com início
a partir de 1 de Março de 2002.
23 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, António Paulino da Silva Paiva.
1000034334

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 28 de Janeiro de 2002, não foi aprovada, no estágio de ingresso
para a carreira técnica superior (arquitecto paisagista), a candidata
Gabriela Maria dos Santos Brás Lopes, no âmbito do concurso do
oportunamente aberto por aviso desta Câmara Municipal, datado de
12 de Janeiro de 2000, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 31, de 7 de Fevereiro do mesmo ano.
29 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, António Paulino da Silva Paiva.
1000034337

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público a lista de classificação
final dos candidatos admitidos definitivamente ao concurso interno
de acesso limitado para provimento de uma vaga de técnico superior de 1.ª classe (arquitecto), existente no quadro, aberto por aviso
desta Câmara Municipal, datado de 8 de Janeiro de 2002, afixado
na Secção de Pessoal e respectivo local de trabalho desta autarquia:
Arquitecto Sebastião José Maurício Brites Nobre  15,5 valores.
Esta lista foi homologada por meu despacho de 28 de Janeiro de
2002.
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Assim, nomeio, para preenchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe (arquitecto), existente no quadro, o candidato
arquitecto Sebastião José Maurício Brites Nobre, classificado com
15,5 valores, no mencionado concurso, com efeitos a partir da data
do mencionado despacho.
O interessado deverá proceder a aceitação do referido lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.
Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

qual deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, António Paulino da Silva Paiva.
1000034294

Fernando Joaquim Martins, chefe da Divisão Administrativa e Financeira, no uso de competências delegadas pelo presidente da
Câmara, por despacho de 7 de Janeiro de 2002, emitido ao abrigo do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro:

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que o presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, por despacho de 21 de Janeiro
de 2002, nomeou provisoriamente e por urgente conveniência de
serviço, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2002, nos termos
do disposto do n.º 1, do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, para os lugares de cantoneiros de limpeza, José Alberico Fernandes Lopes, Manuel Cândido Santos Vale, José Maria
Azevedo Cunha, Emanuel Fernandes Ramos, José Carlos Laranja
Ramos Vale, Elisário Campos Lopes, José Alberto Teixeira Araújo,
José Augusto Ramalho Sousa, António José Pereira Aires, Manuel
Costa Leal, Raul Jorge Rodrigues Gomes, os quais serão integrados
no escalão 1, índice 148, da tabela de remuneração da função pública. Os mesmos deverão tomar posse de acordo com o disposto no
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 247/89, de 7 de Dezembro. (As presentes nomeações não carecem de fiscalização do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Sotero Francisco Mariano Ribeiro.
3000016974

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS
Aviso

Torna público que:
1  Por despacho do presidente da Câmara de 4 de Janeiro de
2002, foi nomeada para secretária do Gabinete de Apoio Pessoal,
com início em 4 de Janeiro de 2002, nos termos da alínea c), do
artigo 73.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Ana Bela Gomes
Alves Herculano.
2  Por despacho do presidente da Câmara de 15 de Janeiro de
2002, foi nomeado para o lugar de adjunto do Gabinete de Apoio
Pessoal, com início em 15 de Janeiro de 2002, nos termos da
alínea c), do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, Salvador dos Santos Marques.
3  Por despacho do presidente da Câmara de 8 de Janeiro de
2002, foi nomeado por urgente conveniência de serviço e com efeitos à mesma data para o cargo de chefe da Divisão Administrativa
e Financeira, na sequência de concurso interno, Fernando Joaquim
Martins.
Deverá o candidato tomar posse, no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
1000034324

25 de Janeiro de 2002.  Por delegação de competências, o Chefe
da Divisão Administrativa e Financeira, Fernando Martins.
3000016935

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 2 de Janeiro de 2002, nomeei, em comissão de serviço, Carlos
António Ferrinha Pires para desempenhar as funções de secretário
do meu Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a partir de 2 de
Janeiro do ano em curso, ao abrigo do n.º 3 do artigo 74.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro. (Isento de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, por despacho do presidente da
Câmara Municipal, de 19 de Dezembro de 2001, encontra-se aberto concurso externo de ingresso, para provimento de dois lugares de
operário qualificado (pedreiro), do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.
1  O prazo de abertura do concurso e de apresentação de candidaturas  10 dias úteis, contados da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
2  Prazo de validade  o concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas referidas e caduca com o seu preenchimento.
3  Remuneração  os lugares a prover terão o vencimento previsto para o escalão 1, índice 137, da respectiva categoria, de acordo
com o novo sistema retributivo da função pública, presentemente,
€ 425,15.
4  Local de trabalho  o local de trabalho situa-se na área do
município de Vila Verde, sendo as condições de trabalho as genericamente vigentes para os actuais funcionários desta autarquia.
5  Legislação aplicável  Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18
de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 77/2001, de 5 de Março, e demais legislação aplicável.
6  Conteúdo funcional  conforme despacho n.º 1/90, da SEALOT, de 27 de Janeiro.
7  Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1  Requisitos gerais  a este concurso poderão candidatar-se
todos os indivíduos, vinculados ou não à função pública, que satisfaçam, cumulativamente, os seguintes requisitos gerais e constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

14 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Sotero Francisco Mariano Ribeiro.
3000016965

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 2 de Janeiro de 2002, nomeei, Mário Pedro Figueiredo Daniel
para desempenhar as funções de secretário do Gabinete de Apoio
Pessoal ao vereador em regime de permanência, com efeitos a partir de 2 de Janeiro do ano em curso, ao abrigo do n.º 3 do artigo 74.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (Isento de fiscalização do
Tribunal de Contas.)
14 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, Sotero Francisco Mariano Ribeiro.
3000016969

Aviso
Concurso interno de acesso para provimento de um
lugar de técnico superior principal do grupo de pessoal técnico superior.
Nomeação
Para os devidos efeitos, torna-se público que por despacho de 1
de Fevereiro do presidente da Câmara, foi nomeado para o lugar de
técnico superior principal, o candidato João Carlos Peralta Maurício, referente ao concurso em epígrafe, cujo aviso foi publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 9, de 11 de Janeiro de 2002, o
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b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmente exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou 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.
7.2  Requisitos especiais  escolaridade mínima obrigatória e,
comprovada formação ou experiência profissional.
8  Formalização das candidaturas:
8.1  As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento elaborado nos termos gerais e dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Vila Verde, conjuntamente com os documentos que as devam instruir e entregues pessoalmente nesta autarquia
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, para a Câmara Municipal de Vila Verde, Praça do Município, 4730-733 Vila
Verde.
8.2  Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, situação militar, se for caso disso, número e data do bilhete de identidade, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com
menção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e natureza do vínculo;
d) Menção ao concurso a que se candidata, bem como o número e a data do Diário da República, em que se encontra
publicado o presente aviso;
e) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.
8.3  É inicialmente dispensada a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos exigidos para admissão a concurso e
que se referem no n.º 7.1, desde que os candidatos declarem nos
respectivos requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso
de honra, a situação precisa em que se encontram, relativamente às
alíneas a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.
8.4  O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:
a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e datado, indicando, nomeadamente, a experiência profissional
anterior relevante para o exercício das funções do lugar a
concurso e acções de formação e aperfeiçoamento profissional com alusão à sua duração;
b) Certificado autêntico ou autenticado de habilitações literárias e ou profissionais;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de
contribuinte;
d) Documentos comprovativos dos elementos que eventualmente tiverem sido especificados no requerimento de admissão a concurso como relevantes para apreciação do mérito
do candidato.
8.4.1  A não apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 8.4 deste aviso de concurso, determina a exclusão
dos candidatos.
9  Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documento comprovativo das suas declarações.
10  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
11  Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são,
prova escrita de conhecimentos gerais (PCG), prova prática de conhecimentos específicos (PCE), e entrevista profissional de selecção
(EPS).
11.1  A prova escrita de conhecimentos gerais, com duração de
45 minutos, versará sobre os seguinte temas:
a) Ortografia, redacção e vocabulário (conhecimentos de língua portuguesa, nas suas vertentes ortográficas e gramatical, capacidade de expressão de ideias e riqueza de vocabulário);

b) Compreensão (capacidade de análise, perceber e interpretar o sentido de expressão e conceitos verbais);
c) Direitos e deveres dos funcionários públicos  Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro;
d) Deontologia profissional.
11.2  A prova prática de conhecimentos específicos, com duração de aproximadamente uma hora e trinta minutos, consiste no reboco de uma parede com uma área de 5 m2.
11.3  A entrevista profissional de selecção (EPS), com a duração de 15 minutos, que visa determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as características e
aptidões do candidato relativamente ao perfil de exigências da função, terá como factores de apreciação:
Ponto 1  conhecimento do conteúdo funcional inerente às
funções a desempenhar;
Ponto 2  Capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e segurança demonstrada na procura de soluções
problemáticas hipoteticamente colocadas;
Ponto 3  motivação relacionada com o projecto de carreira
profissional e as expectativas em relação ao lugar a que concorre.
Os factores referidos serão pontuados da seguinte forma:
Ponto 1:
Conhece bem  17 a 20 valores;
Conhece medianamente  14 a 16 valores;
Conhece pouco  9,5 a 13 valores.
Ponto 2:
Muito elevada  17 a 20 valores;
Elevada  14 a 16 valores;
Média  9,5 a 13 valores;
Inferior à média  menos de 9,5 valores.
Ponto 3:
Bem definida  17 a 20 valores;
Medianamente definida  14 a 16 valores;
Pouco definida  9,5 a 13 valores;
Indefinida  menos de 9,5 valores.
A classificação da entrevista resultará da média aritmética simples
das pontuações obtidas nos pontos 1, 2 e 3, nunca podendo ser superior a 20 valores.
12  Na classificação final (CF) adoptar-se-á a escala de 0 a 20
valores, considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores, sendo o sistema de classificação
final calculado com base na média aritmética simples das classificações obtidas em todos os métodos de selecção, obtida através da
seguinte fórmula:
PCG + PCE + EPS

CF = 
3

13  Os interessados nos termos do que prescreve o n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, têm acesso às
actas e outros documentos em que assentam as deliberações do júri
desde que o solicitem.
14  As listas de candidatos e de classificação final serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos
for igual ou superior a 100. Se o número for inferior a 100, serão
as referidas listas afixadas no edifício dos Paços do Município (Repartição de Recursos Humanos) e serão os candidatos notificados
através de ofício registado com aviso de recepção.
15  Composição do júri  o júri do presente concurso, terá a
seguinte composição:
Presidente  Silvestre de Araújo Mota, vereador em regime de
permanência.
Vogais efectivos  engenheiro Artur José Arantes de Oliveira,
director do Departamento Municipal Técnico, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Adelino
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Alves Ferreira, encarregado geral de pessoal operário qualificado.
Vogais suplentes  João Fernandes Braga, operário qualificado (pedreiro) e, Bernardo José S. Gomes Almeida, operário
qualificado (pedreiro).
16  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação (Despacho Conjunto do Ministro
Adjunto, do Ministério da Reforma do Estado e da Administração
Pública e da Ministra para a Igualdade, em 1 de Março de 2000).
1 de Fevereiro de 2002.  O Vice-Presidente da Câmara, António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
3000017481

JUNTA DE FREGUESIA DE ANCERIZ
Edital
Brasão, bandeira e selo
Carlos da Silva Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de
Anceriz, do município de Arganil:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Anceriz, do município de Arganil, tendo em conta
o parecer emitido em 3 de Outubro de 2001, 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 da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da assembleia de freguesia de 2 de Fevereiro de 2002:
Brasão  escudo de ouro, arco de negro lavrado do campo,
envolvendo uma fonte heráldica, entre pé de feijoeiro de
verde, arrancado do mesmo, florido de vermelho e frutado de
prata e um ramo de pinheiro de verde, com pinhas de vermelho. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com
a legenda a negro: «ANCERIZ».
Bandeira  verde. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro.
Selo  nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Anceriz  Arganil».
2 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Junta, Carlos da Silva
Fernandes.
3000017058

JUNTA DE FREGUESIA DE ATALAIA
Aviso
Reclassificação profissional
Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação da
Junta de Freguesia de Atalaia, concelho de Vila Nova de Barquinha de 7 de Fevereiro de 2002, foi reclassificada nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a funcionária Olinda Maria Marques Filipe Vital, auxiliar administrativa,
índice 139, escalão 3, para assistente administrativa, índice 191,
escalão 1.
A nomeada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação no Diário da República, 3.ª série, ficando
exonerada da anterior função à data da posse da nova categoria.
Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.
7 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Junta, João Manuel
Alves Gralha.
1000034350

JUNTA DE FREGUESIA DE CAPARICA
Aviso
Para os devidos efeitos torna-se público que esta Junta de Freguesia em reunião de 5 de Fevereiro de 2002, deliberou nomear para o
cargo de pedreiro, Ricardo Nuno Silva Bastos Ferreira, precedendo
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concurso externo de ingresso, devendo o mesmo tomar posse no
prazo de 20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso.
6 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Junta, Bento Silveira
Rações.
1000034332

JUNTA DE FREGUESIA DE FEIJÓ
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação do
executivo desta Junta de Freguesia de 18 de Dezembro de 2001,
foram nomeadas definitivamente as candidatas Sílvia Maria Correia
Pereira Amaro, Paula Cristina Rodrigues Serrano, Sofia Helena
Centeno Dias, classificadas em 1.º, 2.º e 3.º lugares respectivamente, no concurso interno limitado de acesso para provimento de três
lugares vagos na categoria de assistente administrativo principal,
aberto por aviso afixado na secretaria da Junta de Freguesia de Feijó em 26 de Outubro de 2001.
Os candidatos nomeados deverão aceitar as nomeações no prazo
de 20 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Junta, José Manuel
Pereira.
3000010154

JUNTA DE FREGUESIA DE FORTIOS
Edital
Brasão, bandeira e selo
João Manuel Nogueira Falcato, presidente da Junta de Freguesia de
Fortios, do município de Portalegre:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Fortios, do município de Portalegre, tendo em conta
o parecer emitido em 3 de Outubro de 2001, 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 da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da assembleia de freguesia de 2 de Novembro de
2001:
Brasão  escudo de verde, um sobreiro arrancado de prata,
descortiçado e glandado de ouro, entre duas espigas de trigo
do mesmo; em campanha, monte de três cômoros de prata,
firmado no flancos e na ponta. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «FORTIOS».
Bandeira  amarela. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e
lança de ouro.
Selo  nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Fortios  Portalegre».
6 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Junta, João Manuel
Nogueira Falcato.
3000017476

JUNTA DE FREGUESIA DE MATANÇA
Edital
Brasão, bandeira e selo
José Augusto Penedo, presidente da Junta de Freguesia de Matança, do município de Fornos de Algodres:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Matança, do município de Fornos de Algodres, tendo
em conta o parecer emitido em 3 de Outubro de 2001, 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 da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da assembleia de freguesia de 29 de Dezembro de
2001:
Brasão  escudo de púrpura, uma espiga de trigo e uma espiga de milho, ambas de ouro e postas em pala e uma picareta
e um maço de prata, com cabos de ouro passados em aspa,
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tendo brocante um cinzel de prata posto em pala, tudo bem
ordenado; em contra-chefe, ponte de um arco de prata, lavrada de negro e firmada. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro: «MATANÇA».
Bandeira  esquartelada de amarelo e púrpura. Cordão e borlas de ouro e púrpura. Haste e lança de ouro.
Selo  nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Matança  Fornos de Algodres».
26 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Junta, José Augusto
Penedo.
3000017438

JUNTA DE FREGUESIA DE MUGE
Edital
Brasão, bandeira e selo
Manuel da Silva Nunes, presidente da Junta de Freguesia de Muge,
do município de Salvaterra de Magos:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Muge, do município de Salvaterra de Magos, tendo
em conta o parecer emitido em 16 de Agosto de 2001, 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 da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da assembleia de freguesia de 7 de Dezembro de
2001:
Brasão  escudo de azul, dois monte de conchas de ouro, postas 1, 2, 3 e 4, realçadas de negro e um cacho de uvas de
ouro, folhado de prata; campanha de três burelas ondadas de
prata e azul, a do meio carregada de dois peixes nadantes,
de ouro. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda a negro: «MUGE».
Bandeira  esquartelada de branco e azul. Cordão e borlas de
prata e azul. Haste e lança de ouro.
Selo  nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Muge  Salvaterra de Magos».
31 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Junta, Manuel da Silva
Nunes.
3000017067

JUNTA DE FREGUESIA DE PORTIMÃO
Aviso
Concurso externo de ingresso para constituição de
uma reserva de recrutamento de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de sociologia de 2.ª classe.
1  Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do executivo da Junta de Freguesia de Portimão datada de 26
de Janeiro de 2002, e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, e no uso das competências que me são conferidas pelo
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, determinei a
abertura de concurso externo de ingresso para constituição de uma
reserva de recrutamento de um estagiário para provimento de um
lugar de técnico superior de sociologia de 2.ª classe, existente no
quadro de pessoal deste Junta de Freguesia, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.
2  Legislação aplicável  o presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25
de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
3  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
4  Prazo de validade  o presente concurso é válido para preenchimento da vaga atrás referida.
5  Remuneração base  corresponde ao escalão 1, índice 310
constante do anexo 2 a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
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6  O local de trabalho  o local de prestação de trabalho será
na área geográfica de Portimão, sem prejuízo de deslocações dentro
da área do concelho a que a prestação der lugar e que forem indicadas pelo executivo da Junta de Freguesia.
7  Conteúdo funcional  de acordo com o Despacho SEALOT
n.º 5217/2000, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 55,
de 6 de Março de 2000.
8  As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da administração local.
9  Em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação.
9.1  Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidades de comunicação e expressão.
10  Requisitos gerais para admissão a concurso  os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Ter como habilitações literárias licenciatura em Sociologia;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando
obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas 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.
11  Formalização das candidaturas:
11.1  A candidatura deve ser formulada mediante requerimento
em folha de papel normalizado A4, dirigida à presidente da Junta
de Freguesia de Portimão, podendo ser entregue pessoalmente na
Junta de Freguesia de Portimão ou remetido pelo correio, mediante
carta registada com aviso de recepção, expedida até ao termo do
prazo fixado, para Junta de Freguesia de Portimão, Praça da República, 25, 8500 Portimão, dela devendo constar:
a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, número e
data de emissão e de validade do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, morada, código postal e telefone, situação
militar (se for caso disso);
b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção
expressa ao número e data do Diário da República em que
este aviso foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos consideram
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri desde que devidamente comprovados.
12  O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão, ser acompanhado da seguinte documentação:
a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia autenticada, com indicação da média final do curso;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstâncias referidas na alínea d) do número anterior;
d) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admissão previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 10 do presente aviso.
13  A apresentação da documentação mencionada na alínea d)
do número anterior é temporariamente dispensada desde que o candidato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.
14  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
15  A selecção dos candidatos será feita por prova escrita de
conhecimentos e entrevista profissional.
A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores,
de acordo com a seguinte fórmula:
(PEC × 2) + (EP × 1)

CF = 
3
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em que:
CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EP = entrevista profissional.
A prova escrita de conhecimentos, terá a duração de uma hora e
trinta minutos e valorada de 0 a 20 valores, versará sobre as seguintes
matérias:
Constituição da República Portuguesa;
Autarquias locais  Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Deontologia profissional  Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração central, regional e local 
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime de férias, faltas e licenças  Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de
11 de Maio.
Esta parte da prova pode ser efectuada através da consulta da legislação referida atrás.
A entrevista profissional tem em vista avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos que serão pontuados numa escala que
a seguir se indica:
Favorável preferencialmente  16 a 20 valores;
Bastante favorável  13 a 15 valores;
Favorável  11 a 12 valores;
Favorável com reservas  10 valores;
Não favorável  menos de 10 valores.
Os factores a considerar para esta prova serão os seguintes:
Motivação para o desempenho da função, tendo em conta um
conhecimento sólido e integrado das necessidades da comunidade e dos diversos serviços e instituições, e uma óptica de
concepção e dinamização de projectos de interesse local para
a freguesia de Portimão;
Conhecimentos dos candidatos no âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover e seu enquadramento na actividade da
Junta de Freguesia de Portimão;
Experiência profissional;
Preocupação pela valorização e actualização profissionais;
Capacidade de iniciativa.
16  A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final do concurso serão afixadas para consulta no edifício
da Junta de Freguesia de Portimão, Praça da República, 25, 8500
Portimão, nos termos do disposto nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
17  O júri de selecção terá a seguinte constituição:
Presidente  Dr.ª Isabel Andrez Guerreiro, presidente da Junta de Freguesia de Portimão.
Vogais efectivos  Dr.ª Ana Maria Chapeleiro Fazenda Figueiredo Santos, e Dr.ª Maria Fernanda Neves da Silva Encarnação.
Vogais suplentes  Fernando Miguel Camilo Correia, e Rui
Miguel da Silva Algarve.
29 de Janeiro de 2002.  A Presidente da Junta, Isabel Cristina
Andrez Guerreiro.
1000026108

Aviso
Concurso externo de ingresso para constituição de
uma reserva de recrutamento de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico de informática.
1  Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do executivo da Junta de Freguesia de Portimão datada de 26
de Janeiro de 2002, e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, e no uso das competências que me são conferidas pelo
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, determinei a
abertura de concurso externo de ingresso para constituição de uma
reserva de recrutamento de um estagiário para provimento de um
lugar de técnico de informática, existente no quadro de pessoal deste
Junta de Freguesia, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.
2  Legislação aplicável  o presente concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25
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de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.
3  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
4  Prazo de validade  o presente concurso é válido para preenchimento da vaga atrás referida.
5  Remuneração base  corresponde ao escalão 1, índice 280
constante do mapa 2, anexo A do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26
de Março.
6  O local de trabalho  o local de prestação de trabalho será
na área geográfica de Portimão, sem prejuízo de deslocações dentro
da área do concelho a que a prestação der lugar e que forem indicadas pelo executivo da Junta de Freguesia.
7  Conteúdo funcional  de acordo com a Portaria n.º 244/97,
de 11 de Abril, publicada no Diário da República, 1.ª série-B.
8  As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da administração local.
9  Em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação.
9.1  Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidades de comunicação e expressão.
10  Requisitos gerais para admissão a concurso  os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Ter como habilitações literárias o 12.º ano do curso
tecnológico da área de informática;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando
obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas 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.
11  Formalização das candidaturas:
11.1  A candidatura deve ser formulada mediante requerimento
em folha de papel normalizado A4, dirigida à presidente da Junta
de Freguesia de Portimão, podendo ser entregue pessoalmente na
Junta de Freguesia de Portimão ou remetido pelo correio, mediante
carta registada com aviso de recepção, expedida até ao termo do
prazo fixado, para Junta de Freguesia de Portimão, Praça da República, 25, 8500 Portimão, dela devendo constar:
a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, número e
data de emissão e de validade do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de
contribuinte, morada, código postal e telefone, situação
militar (se for caso disso);
b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção
expressa ao número e data do Diário da República em que
este aviso foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos consideram
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, os quais só serão tidos em consideração pelo júri desde que devidamente comprovados.
12  O requerimento de admissão ao concurso deverá, sob pena
de exclusão, ser acompanhado da seguinte documentação:
a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia autenticada, com indicação da média final do curso;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstâncias referidas na alínea d) do número anterior;
d) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admissão previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 10 do presente aviso.
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13  A apresentação da documentação mencionada na alínea d)
do número anterior é temporariamente dispensada desde que o candidato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em
alíneas separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada
um dos requisitos gerais mencionados.
14  As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
15  A selecção dos candidatos será feita por prova prática de
conhecimentos e entrevista profissional.
A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores,
de acordo com a seguinte fórmula:
(PPC × 2) + (EP × 1)

CF = 
3

em que:
CF = classificação final;
PEC = prova prática de conhecimentos;
EP = entrevista profissional.
A prova prática de conhecimentos, terá a duração de uma hora e
trinta minutos, valorada de 0 a 20 valores e será dividida em duas
partes, compostas das seguintes matérias:
1.ª parte:
Sistemas operativos Windows;
Microsoft Office;
Programas de tratamento gráfico e de imagem (Corel Draw
e Corel PhotoPaint);
SPSS for Windows (programa de tratamento estatístico);
Software para Web Design (Dreameweaver, Fireworks e
Flash).
2.ª parte:
Deontologia profissional  Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração central, regional e
local  Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.
Esta parte da prova pode ser efectuada através da consulta da legislação referida atrás.
A entrevista profissional tem em vista avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos que serão pontuados numa escala que
a seguir se indica:
Favorável preferencialmente  16 a 20 valores;
Bastante favorável  13 a 15 valores;
Favorável  11 a 12 valores;
Favorável com reservas  10 valores;
Não favorável  menos de 10 valores.
Os factores a considerar para esta prova serão os seguintes:
Motivação para o desempenho da função, interesse e expectativas profissionais;
Conhecimentos dos candidatos no âmbito do conteúdo funcional do lugar a prover e seu enquadramento;
Relacionamento interpessoal;
Experiência profissional;
Apetência para novos conhecimentos.
16  A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final do concurso serão afixadas para consulta no edifício
da Junta de Freguesia de Portimão, Praça da República, 25, 8500
Portimão, nos termos do disposto nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
17  O júri de selecção terá a seguinte constituição:
Presidente  Dr.ª Isabel Andrez Guerreiro, presidente da Junta de Freguesia de Portimão.
Vogais efectivos  Dr.ª Ana Maria Chapeleiro Fazenda Figueiredo Santos, e professor Francisco José de Melo Pereira.
Vogais suplentes  Fernando Miguel Camilo Correia, e Rui
Miguel da Silva Algarve.
29 de Janeiro de 2002.  A Presidente da Junta, Isabel Cristina
Andrez Guerreiro.
1000026111

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de ligeiros
No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicitado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 276, de 28 de Novembro de
2001, se torna público que a presidente da Junta de Freguesia de
Portimão, por deliberação do executivo da Junta de Freguesia de
Portimão, nomeou o seguinte candidato:
1.º José Domingos Duarte.
Mais se torna público que o nomeado deverá apresentar-se e aceitar a nomeação no prazo de 20 dias contados da data da publicação
deste aviso no Diário da República. (Isento do visto prévio de
acordo com o n.º 1 do artigo 46.º e n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)
30 de Janeiro de 2002.  A Presidente da Junta, Isabel Cristina
Andrez Guerreiro.
1000026099

JUNTA DE FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA
Aviso
Concurso externo de provimento de seis lugares
de cantoneiros de limpeza
Para os devidos efeitos se torna público que está aberto concurso
externo de ingresso, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, para provimento
de seis lugares de cantoneiros de limpeza, da carreira de auxiliar,
pertencentes ao quadro do pessoal próprio desta autarquia e ao serviço da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria, remunerado pelo
índice 150 da escala indiciária para as carreiras de regime geral da
função pública, actualmente no valor de € 465,50 (93 324$).
O concurso reger-se-á, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e, em conformidade com o disposto no seu artigo 27.º, se faz constar:
1  O concurso é de provimento, válido para as vagas postas a
concurso.
2  Podem concorrer os indivíduos que reunam os seguintes requisitos:
2.1  Gerais  os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98.
2.2  Habilitações literárias e ou profissionais legalmente exigidas para o desempenho do cargo.
3  Os métodos de selecção dos concorrentes, o sistema de classificação final a utilizar, bem como a natureza, forma e duração das
provas são:
Prova de conhecimentos prática, destinada a avaliar os níveis
de conhecimentos profissionais dos candidatos exigíveis e
adequados ao exercício das suas funções, com a duração de
duas horas, baseada na remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, lavagem das
vias públicas, remoção de lixeiras e extirpação de ervas, e
entrevista profissional de selecção, com a duração máxima de
30 minutos, que visa avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos ao desempenho do lugar, sendo considerados e ponderados os seguintes factores:
Habilitações literárias;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Motivação e interesse pelo lugar;
Capacidade de relacionamento,
sendo o dia, hora e local da sua realização marcados oportunamente, e os candidatos avisados por escrito.
A classificação profissional de cada uma das provas será expressa numa escala de 0 a 20 valores.
A classificação final resultará da seguinte fórmula:
3PC + 2EPS

CF = 
5
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em que:
CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.
4  As listas de candidatos e de classificação final serão afixadas e publicitadas nos prazos e nos termos estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
5  O conteúdo funcional é o constante do Despacho SEALOT
n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6
de Abril de 1989.
6  O local de trabalho será em toda a área da freguesia da Póvoa de Santa Iria.
7  Formalização das candidaturas  as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento que deve ser solicitado à secretaria da
Junta de Freguesia, no horário de expediente, onde poderá ser entregue ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido
até ao prazo fixado, para a Junta de Freguesia da Póvoa de Santa
Iria, Rua de 5 de Outubro, bloco B1, rés-do-chão, 2625-105 Póvoa
de Santa Iria, devendo constar o nome completo, estado civil, data
de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão, habilitações literárias, número, data e serviço do bilhete de identidade, número de contribuinte, identificação do concurso a que concorre,
número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado, bem como quaisquer outros elementos que o candidato
considere relevantes para a apreciação do seu mérito ou por constituírem motivo de preferência legal, devidamente comprovados.
8  Documento de apresentação obrigatória  os requerimentos
de admissão devem ser acompanhados, sob pena de exclusão, de
documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de admissão, constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98.
9  São motivos de exclusão do concurso a não instrução dos
requerimentos nos termos indicados.
As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10  O júri do concurso tem a seguinte composição:
Presidente  António Manuel Dias Almeida, presidente da
Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria.
Vogais efectivos:
José João Silva Ribeiro, secretário do executivo da Junta
de Freguesia da Póvoa de Santa Iria, que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos.
Orlando Mascarenhas Augusto, chefe de secção na secretaria da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria.
Vogais suplentes:
Manuel de Jesus, tesoureiro da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria.
Joaquim Silvestre de Almeida, 1.º vogal da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria.
7 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Câmara, António
Manuel Dias Almeida.
3000018875

JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICENTE DE ABRANTES
Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de uma vaga de assistente administrativo principal
1  Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta Junta de Freguesia tomada em reunião de 23 de Janeiro
de 2002, se encontra aberto concurso interno de acesso geral, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar do dia da publicação no Diário da
República para provimento de uma vaga de assistente administrativo principal a seis horas diárias do quadro de pessoal desta autarquia, remunerado pelo índice 215, escalão 1, da escala indiciária para
as carreira de regime geral da função pública, actualmente no valor
de € 649,43.
2  Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 404-A/98, de 18 de
Dezembro.
3  O concurso é válido para a vaga posta a concurso e cessa
com o seu preenchimento.
4  Podem concorrer os indivíduos que reunam os seguintes requisitos:
Gerais  os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho;

4291

Especiais  os constantes da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.
Os constantes no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 247/87,
de 17 de Junho.
5  Habilitações literárias  as exigidas para o ingresso na carreira.
6  O local de trabalho situa-se na secretaria da Junta de Freguesia de S. Vicente de Abrantes e postos de atendimento que venham
a ser criados.
7  Conteúdo funcional  as funções descritas no Despacho
n.º 38/88, da SEALOT, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.
8  Métodos de selecção:
a) Avaliação curricular;
b) Prova de conhecimentos teórica-escrita.
9  Avaliação curricular  visa avaliar as aptidões dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na análise do
respectivo curriculum vitae.
10  Prova de conhecimentos teórica-escrita  visa avaliar o
nível de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos
exigíveis para o exercício das suas funções, com a duração de duas
horas e com o seguinte programa:
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e respectivas alterações;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas alterações;
Lei n.º 13/99, de 22 de Março, e respectivas alterações.
Como bibliografia de apoio à citada prova de conhecimentos, os
candidatos munir-se-ão da legislação atrás indicada que poderão
consultar durante a realização da mesma.
11  Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos, sempre que solicitada.
12  A candidatura deverá ser formalizada em requerimento dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de S. Vicente e dele deverão constar o nome, estado civil, data de nascimento, filiação,
naturalidade, residência, profissão, número, data e serviço do bilhete de identidade, e o número de contribuinte podendo ser entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até
ao termo do prazo estabelecido neste aviso para Junta de Freguesia
de S. Vicente, Av. de Defensores de Chaves, 2200-301 Abrantes.
13  O requerimento deverá ser instruído com os documentos
referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
nas alíneas a), b), d), e) e f), os quais poderão ser dispensados para
admissão ao concurso, 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.
14  Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da apresentação de documentos comprovativos dos requisitos
que constem do respectivo processo individual.
15  O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
a) Curriculum vitae, datado e assinado, indicando, nomeadamente, as funções que exerce e as exercidas anteriormente
e os períodos de duração a que umas e outras se reportam,
relevante para o exercício das funções inerentes ao lugar a
concurso, bem como a formação profissional que possui e
respectiva duração;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias ou fotocópia autenticada;
c) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que se
encontra vinculado, donde conste a natureza do vínculo, a
antiguidade na actual categoria, na carreira e na função
pública e a classificação de serviço dos últimos três anos.
16  No requerimento, os candidatos poderão ainda declarar
quaisquer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do
seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais
só poderão ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.
17  Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á ao
desempate, nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.
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18  A publicitação da relação de candidatos e lista de classificação final serão efectuadas nos termos dos artigos 33.º, 34.º, 35.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
19  O júri do concurso terá a seguinte constituição:
Presidente  Aníbal Ramos de Melo, presidente da Junta de
Freguesia de S. Vicente de Abrantes.
Vogais:
Maria Isabel Vicente Teixeira Machado, tesoureira da Junta de Freguesia de S. Vicente de Abrantes.
Ana Paula Pombinho Lopes Esteves Fernandes, vogal da
Junta de Freguesia de S. Vicente de Abrantes.
4 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Junta, Aníbal Ramos
de Melo.
1000034322

JUNTA DE FREGUESIA DE TOULÕES

N.º 49  27 de Fevereiro de 2002
Aviso n.º 3/2002
Exonerações (republicação)

Por ter saído com incorrecções materiais, republica-se e rectifica-se o aviso n.º 30/2001, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 2, de 3 de Janeiro de 2002, cujo texto correcto é o que a
seguir se transcreve:
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberações do
conselho de administração destes Serviço Municipalizados de Faro,
datadas de 5 de Junho de 2001 e 18 de Setembro de 2001, foram
deferidos os pedidos de exoneração de funções, dos funcionários
abaixo mencionados, com efeitos a partir de 3 de Julho e 8 de Outubro do ano em curso:
Paulo Luís Ferreira Gil, leitor de consumos;
Francisco Augusto Barão, cantoneiro de limpeza.
24 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, José Adriano
Gago Vitorino.
1000034345

Edital
Brasão, bandeira e selo

ENTIDADES PARTICULARES

António Manuel Manteigas, presidente da Junta de Freguesia de
Toulões, do município de Idanha-a-Nova:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Toulões, do município de Idanha-a-Nova, tendo em
conta o parecer emitido em 3 de Outubro de 2001, 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 da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da assembleia de freguesia de 26 de Janeiro de 2002:
Brasão  escudo de prata, dois lobos passantes de negro, armados, lampassados e animados de vermelho, o da dextra
voltado, alinhados em faixa; em chefe, cruz solta de vermelho, maçaneta de doze bolotas de ouro com os casculhos de
verde; em campanha, ramo de oliveira de verde, de três folhas, frutado de negro. Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «TOULÕES».
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 Toulões  Idanha-a-Nova».
28 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Junta, António Manuel
Manteigas.
3000017081

VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LAPA
Aviso
Cemitério
Encontrando-se abandonados e prescritos os jazigos abaixo mencionados, são pode este meio avisados os respectivos herdeiros, de
que dentro do prazo, improrrogável de 60 dias, contados a partir da
publicação deste aviso no Diário da República, 3.ª série, devem
habilitar-se aos respectivos monumentos funerários.
Finda que seja aquele prazo, ficará a Irmandade com a faculdade
de dispor de tais jazigos e proceder como melhor convier aos seus
interesses. Designadamente ao abrigo dos artigos 1287.º, 1294.º,
1296.º e 2276.º do Código Civil.
Divisão 1.ª (cemitério de baixo)
Secção 2.ª
N.º 34  adquirido ou averbado em nome de João Barros Lima
e Joaquina Moura Veloso Guimarães.
Secção 3.ª

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARO
Aviso n.º 1/2002
Rescisões (republicação)
Por ter saído com incorrecções materiais, republica-se e rectifica-se o aviso n.º 39/2001, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 9, de 11 de Janeiro de 2002, cujo texto correcto é o que a
seguir se transcreve:
Para os devidos efeitos, torna-se público que por deliberações do
conselho de administração destes Serviços Municipalizados de Faro,
de 13 de Fevereiro de 2001, 18 de Setembro de 2001 e 9 de Outubro de 2001, respectivamente, foram deferidos os pedidos de rescisão dos contratos administrativos de provimento, dos contratados que
a seguir se transcrevem:
Nuno Miguel Pereira Jacinto Sousa Pinto  técnico superior de
direito de 2.ª classe (estagiário), com efeitos a partir de 10
de Abril de 2001;
Carla Alexandra Conceição Oliveira  engenheira técnica civil de 2.ª classe (estagiária), com efeitos a partir de 17 de
Outubro de 2001;
Paulo Gregório Gouveia Costa  técnico superior de direito de
2.ª classe (estagiário), com efeitos a partir de 16 de Novembro de 2001.
24 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Câmara, José Adriano
Gago Vitorino.
1000034342

N.º 46-A  adquirido ou averbado em nome de Carlos Correia
Mendes Pinheiro.
Secção 5.ª
N.º 91-B  adquirido ou averbado em nome de José Augusto da
Silva Lima.
N.º 97  adquirido ou averbado em nome de Maria Augusta
dArtyett Andrade Ribeiro e Dr. Óscar de Andrade Ribeiro.
Secção 6.ª
N.º 95-A  adquirido ou averbado em nome de Edmundo Marques, Prazeres Maria Filipe Marques e Ana dos Prazeres Veiga.
Secção 7.ª
N.º 154  adquirido ou averbado em nome de Bruno Alves Nobre.
Secção 9.ª
N.º 159  adquirido ou averbado em nome de António Moura
Soares Veloso.
N.º 164  adquirido ou averbado em nome de e Rita Martins,
José Martins e Deolinda Pereira Silva Pinho.
N.º 170  adquirido ou averbado em nome de Francisco Ferreira
da Costa, Maria Cândida Ferreira e João Lopes da Silva Martins.
Secção 10.ª
N.º 171  adquirido ou averbado em nome de Manuel Joaquim
Pereira Villares e Berta Pinto Santos Villares.
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Divisão 2.ª (cemitério de cima)
Secção 11.ª
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N.º 216  adquirido ou averbado em nome de Silvina Pereira
Machado da Costa, Maria Isabel Machado Pereira da Costa e Berta
Machado Pereira da Costa.

N.º 3  adquirido ou averbado em nome de Carlos Vieira Mota
e Amélia Augusta Ferreira Sobral Pais do Amaral.
N.º 5  adquirido ou averbado em nome de José Oliveira Guimarães, Rodrigo de Oliveira Guimarães, Belmira Rosa da Silva Guimarães e Margarida da Silva Ferreira.
N.º 10  adquirido ou averbado em nome de João Ferreira Torres.
N.º 11  adquirido ou averbado em nome de José António dos
Santos.
N.º 20  adquirido ou averbado em nome de Ana Augusta de
Oliveira.
N.º 69  adquirido ou averbado em nome de Francisco Guedes
de Azevedo.

11 de Fevereiro de 2002.  O Provedor, José de Sousa Faria
Júnior.
3000017374

Secção 12.ª

Delegação de Transportes de Lisboa

N.º 92  adquirido ou averbado em nome de José Manuel Pereira da Cunha, Francisco Gomes da Fonseca e Isabel Maria Fonseca
do Espírito Santo.
N.º 102  adquirido ou averbado em nome de João Marques dos
Santos e Joana Maria Moreira de Oliveira Nunes Tavares.
N.º 106  adquirido ou averbado em nome de Romão Transmonte.
N.º 108  adquirido ou averbado em nome de Gertrudes Alves
de Castro, Alzira de Melo a Arnaldo de Melo.
Divisão 3.ª (cemitério de baixo)
N.º 213  adquirido ou averbado em nome de Joaquim António
Ribeiro Teles e Ester Olívia Gonçalves Teles Queirós Geraldes.

RECTIFICAÇÕES
MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL
Direcção-Geral de Transportes Terrestres
Aviso
Rectificação
Por ter sido publicado com inexactidão o aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 229, de 2 de Outubro de 2001, a
p. 21 148, relativo à carreira entre Taguspark  Tercena, procede-se nesta data à sua rectificação.
Assim, onde se lê «carreira regular entre Taguspark, Tercena, para
servir a localidade de São Maros» deverá ler-se «carreira regular
entre Taguspark  Tercena, para servir a localidade de São Marcos».
10 de Dezembro de 2001.  Pela Directora da Delegação de
Transportes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados,
Joaquim Ferreira.
3000019043
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3. Diversos
CONVOCATÓRIAS
SOCIEDADE CORTICEIRA ROBINSON BROS., S. A.
CONVOCATÓRIA

É convocada, nos termos do artigo 105.º do CPEREF, a assembleia de credores da Sociedade Corticeira Robinson Bros., S. A.,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portalegre
com o n.º 54, pessoa colectiva n.º 500265879, com o capital
social de € 3 000 000, para se reunir em sessão ordinária no
dia 1 de Abril de 2002, pelas 14 horas, na sede social, sita
em Portalegre, no Largo do Jardim Operário, 5, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1.º Análise, discussão e apreciação do relatório do conselho de
administração e das contas do exercício findo em 31
de Dezembro de 2001 e do relatório e parecer do fiscal
único;
2.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade nos termos do artigo 455.º do Código das
Sociedades Comerciais;
3.º Informação e apreciação do ponto de situação da gestão
controlada iniciada em 13 de Janeiro de 2000.
Se não houver quórum, a assembleia reunirá dia 1 de Abril de 2002
em segunda convocatória pelas 15 horas, na sede social.
19 de Fevereiro de 2002.  O Presidente do Conselho de
Administração, (Assinatura ilegível.)
3000020295

EIVAL  SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS,
INVESTIMENTOS E ARMAZENAGEM DE GASES, S. A.
Sede: Avenida de Gago Coutinho, 132,
edifício 11,letra L, Sintra
Capital social: € 500 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 12 460.
Cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 500091668.
Assembleia geral anual
São convocados os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia
geral anual, na sua sede, na Avenida de Gago Coutinho, 132, edifício
11, letra L, 2710-418 Sintra, no dia 28 de Março de 2002, pelas 11
horas, a fim de:
1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;
4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais da Sociedade para o
ano de 2002, de acordo com o disposto nos artigos 6.º, 10.º
e 14.º dos estatutos.
Nos termos do artigo 7.º do contrato de sociedade:
Na assembleia geral só podem participar os accionistas com
dirieto de voto, os seus representantes, os membros da
respectiva mesa, do conselho de administração e do conselho
fiscal e outras pessoas que sejam autorizadas pelo presidente
da mesa, salvo se a assembleia revogar essa decisão;
Cada grupo de 1000 acções dá direito a um voto;
A participação na assembleia geral dos titulares de acções
nominativas depende do averbamento destas em seu nome até
cinco dias antes e a dos titulares de acções ao portador do seu
depósito na sede da Sociedade ou da comunicação a esta do
estabelecimento bancário em que se encontrem depositadas,
com igual antecedência;

O accionista que seja pessoa singular só pode ser representado
pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por outro
accionista ou por um membro do conselho de administração;
Os instrumentos de representação voluntária deverão ser
entregues na sede da Sociedade vinte e quatro horas antes da
assembleia geral;
No caso de compropriedade de acções, só um dos comproprietários, com poderes de representação dos restantes, pode
participar na assembleia geral.
18 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Mário Ruy Graça Dias Ferreira.
3000020298

ENSIMÓVEL  SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua do Sacramento à Lapa, 2-8, 1200-794 Lisboa
Capital social, integralmente realizado: 181 144 000$
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 8265.
Pessoa colectiva n.º 504968904.
Assembleia geral
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e contratuais, convoco os Srs. Accionistas da
ENSIMÓVEL  Sociedade Imobiliária, S. A., matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8265, pessoa
colectiva n.º 504968904, com o capital social, totalmente realizado,
de 181 144 000$, para se reunirem em assembleia especial, na sede
social, sita na Rua das Praças, 47, em Lisboa, no dia 2 de Abril de
2002, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;
4.º Proceder à eleição dos membros da mesa da assembleia geral,
conselho de administração e do órgão de fiscalização;
5.º Proceder à eleição da comissão de accionistas para o efeito
de atribuição de remunerações a membros dos corpos
sociais.
A cada 100 acções corresponde um voto.
Qualquer accionista pode fazer-se representar em assembleia geral
por quem designar, nomeadamente por outro accionista, pelo seu
cônjuge, ascendente ou descendente, por um administrador ou por
advogado, bastando, para tanto, uma carta dirigida ao presidente da
mesa, com antecedência de três dias.
Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, para
consulta, os elementos informativos e documentos mencionados no
artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais durante os 15 dias
anteriores à data da assembleia.
18 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alfredo Augusto de Lemos Damião.
3000020234

JALCO  MÓVEIS E DECORAÇÕES, S. A.
Rua de Latino Coelho, 63-A, 1050-128 Lisboa
Capital social: € 250 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 35 655.
Pessoa colectiva n.º 500148163.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Convoco os accionistas da JALCO  Móveis e Decorações, S. A.,
para se reunirem em assembleia geral anual, no próximo dia 22 de
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Março de 2002, pelas 15 horas, na Rua do Professor Sousa da Câmara,
126, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4.º Deliberar nos termos do artigo 16.º dos estatutos.
O exercício de voto na assembleia depende do averbamento ou
depósito de, pelo menos, 5 acções até 10 dias antes do dia designado
para a reunião.
15 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alfredo Augusto de Lemos Damião.
3000020225

EUROCEREAL  COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRO PECUÁRIOS, S. A.
Sede: Estrada da Avessada, 2665-290 Malveira
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Assembleia geral ordinária
CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 377.º do Código das Sociedades Comerciais
e 13.º dos estatutos, convoco os accionistas da HUSA Hotéis Unidos,
S. A., para se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social,
no dia 18 de Março de 2002, pelas 11 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1.º Deliberar sobre a aprovação do relatório de gestão e as contas
do exercício de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados
apurados no exercício;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4.º Eleger os corpos sociais para o triénio de 2002-2004;
5.º Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a
sociedade.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Osvaldo Laranjeira Rodrigues Gomes.
3000020281

Capital social: € 900 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra sob o
n.º 2870.
Pessoa colectiva n.º 502228016.
Assembleia geral anual
São convocados os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral anual, a qual terá lugar na nossa sede social, sita na Estrada
da Avessada, Malveira, pelas 18 horas do dia 22 de Março de 2002
com o propósito de:
1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4.º Deliberar sobre outros assuntos do interesse da sociedade e
sobre as matérias que digam respeito à execução do que foi
decidido no âmbito dos vários pontos da ordem de trabalhos,
delegando-se no conselho de administração os necessários
poderes para o efeito.
Os documentos de prestação de contas exigidas por lei encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas na sede social durante as horas
de expediente.
Para efeitos de participação na assembleia, deverão ser respeitadas
as condições exigidas pelo artigo 11.º dos estatutos pelo qual tem
direito de voto o accionista que reunir cumulativamente os seguintes
requisitos:
a) Possuir um número de acções não inferior a 10;
b) Ter desde o 8.º dia anterior ao da reunião averbadas em seu
nome, se forem nominativas, ou, se forem ao portador,
registadas em seu nome ou depositadas numa instituição de
crédito ou na sociedade as acções com base nas quais se
apresenta a participar na assembleia geral.
Para poder exercer o direito de voto, os accionistas titulares de
menos de 10 acções deverão agrupar-se por forma a completarem o
mínimo exigido e far-se-ão representar por um só deles.
Os demais requisitos a que estão subordinados a participação e o
exercício do direito de voto constam igualmente do artigo 11.º dos
estatutos.
A assembleia geral poderá deliberar validamente em primeira
convocação desde que se encontrem presentes ou representados
accionistas detentores de mais de 50% do capital social; em segunda
convocação a assembleia poderá funcionar e deliberar validamente
qualquer que seja o número dos accionistas presentes ou representados.
18 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia,
Aníbal Rodrigues da Silva.
3000020284

UNICRE  CARTÃO INTERNACIONAL
DE CRÉDITO, S. A.
Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 122, 7.º,
1050-019 Lisboa
Capital social: € 8 500 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 47 147.
Pessoa colectiva n.º 500292841.
Assembleia geral
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, são convocados os accionistas da
UNICRE  Cartão Internacional de Crédito, S. A., para se reunirem
em assembleia geral no dia 25 de Março de 2002, pelas 11 horas e 30
minutos, na Rua do Centro Cultural, 2, em Lisboa, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1.º Apreciação e deliberação sobre o relatório do conselho de
administração e as contas relativos ao exercício findo em
31 de Dezembro de 2001;
2.º Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de
resultados;
3.º Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4.º Outros assuntos.
Condições de participação e voto na assembleia geral:
1) Podem participar na assembleia os accionistas que tiverem
direito a, pelo menos, um voto;
2) A participação na assembleia depende do averbamento das
acções, em nome do respectivo titular, nos registos da
sociedade, até ao 10.º dia útil anterior ao da realização da
assembleia;
3) A cada 100 acções corresponde um voto.
A documentação respeitante aos pontos da ordem de trabalhos
encontra-se à disposição dos accionistas na sede social.
20 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
BANIF  Banco Internacional do Funchal, representada por Joaquim
Filipe Marques dos Santos.
3000020255

HUSA  HOTÉIS UNIDOS, S. A.

JÚPITER  INDÚSTRIA HOTELEIRA, S. A.

Sede: Praça do Marquês do Pombal, 8, 1269-133 Lisboa

CONVOCATÓRIA

Capital social: € 2 500 000
Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção,
sob o n.º 19 155.
Pessoa colectiva n.º 500135606.

A presidente da mesa da assembleia geral da Júpiter  Indústria
Hoteleira, S. A., com sede no Hotel Júpiter, na Avenida de Tomás
Cabreira, na Praia da Rocha, freguesia e concelho de Portimão, distrito
de Faro, pessoa colectiva n.º 500161143, com o capital social
integralmente realizado de € 8 000 000, matriculada na Conservatória
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do Registo Comercial de Portimão sob o n.º 1072, convoca, nos
termos da lei, a assembleia geral anual a realizar na sua sede social,
no dia 29 de Março de 2002, pelas 10 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório e as contas do exercício findo
em 31 de Dezembro de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Proceder à eleição do conselho fiscal para o ano de 2002.
15 de Fevereiro de 2002.  A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maribel Ramos Pereira Sequeira.
3000020242

GRUPO DIMENSÃO  ACTIVIDADES, COMERCIAIS
E EDITORIAIS, S. A.
Sede: Quinta de São João das Areias, lote 2, Sacavém
Capital social: € 2 495 000, totalmente realizados
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3  A assembleia geral designará o presidente do
conselho de administração, o qual terá voto de qualidade
nas deliberações do conselho.

para a seguinte redacção:
1  A sociedade é administrada por um administrador
único ou um conselho de administração composto por
três ou cinco membros, eleitos por três anos, conforme
o que for deliberado em assembleia.
2  O administrador único ou os membros do conselho de adminsitração são designados pela assembleia
geral, eleição que pode ser renovada por uma ou mais
vezes, no termo do respectivo mandato; o administrador único ou membros do conselho de administração manter-se-ão em exercício até à eleição
dos seus substitutos na assembleia geral mais próxima.
4 de Fevereiro de 2002.  A Presidente da Assembleia Geral, Teresa
Azevedo.
3000020297

RAÇÕES ACRAL, S. A.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 5599.
Contribuinte n.º 500989761.

Assembleia geral ordinária

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anual
da sociedade Rações Acral, S. A., com sede em Torres Vedras, com o
capital social de € 3 000 000, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Torres Vedras com o n.º 1939, para se reunir na
CAERO  Centor de Apoio ao Empresário, L.da, na Rua de António
Leal dAscenção, em Torres Vedras, no dia 19 de Março de 2002,
terça-feira, pelas 17 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de
trabalhos:

A pedido do conselho de administração, convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral anual, no dia 27 de
Março de 2002, pelas 14 horas e 30 minutos, na Quinta de São
João das Areias, lote 103, em Sacavém, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as suas contas do
exercício de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização;
4) Deliberar sobre o disposto no artigo 35.º do Código das
Sociedades Comerciais;
5) Deliberar sobre a alteração do artigo 19.º, que tem a actual
redacção:
1  A fiscalização da sociedade é confiada a um
conselho fiscal composto por três membros efectivos,
eleitos em cada triénio pela assembleia geral de entre
os accionistas ou não, sendo sempre permitida a
reeleição por uma ou mais vezes, os quais, terminando o respectivo mandato, se mantêm em exercício até à eleição dos seus substitutos na assembleia geral
mais próxima.
2  A assembleia geral designará de entre os membros
do conselho fiscal aquele que exercerá as funções de
presidente.
3  As deliberações do conselho fiscal serão tomadas
por maioria absoluta de votos.
para a seguinte redacção:
1  A fiscalização da sociedade compete a um fiscal
único e a um suplente eleitos por um período de três
anos em assembleia geral e reelegíveis uma ou mais
vezes.
2  O fiscal único e suplente deverão ter a qualidade
de revisores oficiais de contas ou sociedades revisoras de
contas, nos termos da legislação em vigor.
3  O fiscal único e respectivo suplente manter-se-ão em funções até à sua efectiva substituição.
6) Deliberar sobre a alteração do artigo 15.º, que tem a actual
redacção:
1  A administração é exercida por um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros,
eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
não, pelo período de três anos, eleição que pode ser
renovada por uma ou mais vezes; no termo do respectivo mandato, os administradores manter-se-ão em
exercício até à eleição dos seus substitutos na assembleia
geral mais próxima.
2  Os membros do conselho de administração são
designados pela assembleia geral.

1) Discutir e deliberar sobre o relatório do conselho de
administração, balanço e contas da empresa, respeitantes ao
ano de 2001, e sobre o respectivo relatório e parecer do
conselho fiscal, aprovando-os ou modificando-os;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade com a amplitude prevista na lei;
4) Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004;
5) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a sociedade.
Não podendo reunir-se em primeira convocatória por falta de
quórum exigido no contrato, fica desde já fixado o dia 26 de Março,
às 17 horas e 30 minutos, para se reunir em segunda convocatória,
também na CAERO, com a mesma ordem de trabalhos.
A assembleia geral será constituída pelos accionistas com direito a
voto, nos termos do artigo 12.º dos estatutos.
As informações preparatórias da assembleia geral serão facultadas
à consulta dos Srs. Accionistas, na sede da sociedade, nas horas de
expediente, a partir do dia 12 de Março próximo.
19 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís António da Costa Lopes Rodrigues.
3000020335

CASA DO FARMACÊUTICO  DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO SOCIAL, TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua do Marechal Saldanha, 1, 1200 Lisboa
Capital social: 100 000 000$
Matriculada na 4.ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.º 1620.
Contribuinte n.º 502758198.
Assembleia geral
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos desta sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral, pelas 16
horas do dia 19 de Março de 2002, na sede social, Rua do
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Marechal Saldanha, 1, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e os restantes
documentos de prestação de contas relativos ao exercício
de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Outros assuntos de interesse para a sociedade.
Encontam-se à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na
sede social, os elementos mencionados no artigo 289.º do Código das
Sociedades Comerciais, no prazo legal.
15 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Francisco José Guerreiro Gomes..
3000020273

BOMBARDIER TRANSPORTATION PORTUGAL, S. A.
CONVOCATÓRIA

Convoca-se, nos termos legais e contratuais, a assembleia geral da
Bombardier Transportation, S. A., com o capital social de
€ 21 225 110, integralmente realizado, pessoa colectiva
n.º 500274371, matriculada sob o n.º 128 na Conservatória do
Registo Comercial da Amadora, para reunir no próximo dia 27 de
Março de 2002, pelas 12 horas, na sua sede social, na Rua do Vice-Almirante Azevedo Coutinho, Venda Nova, Amadora, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Proceder à eleição para preenchimento de cargos no conselho
de administração e secretário da empresa.
Na assembleia geral poderão participar e votar todos os accionistas
que detenham mais de 100 acções, devidamente averbadas, registadas
ou depositadas nos termos legais e contratuais, até oito dias antes da
reunião.
A cada 100 acções corresponde um voto.
18 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.)
3000020137

TELIC  TELECOMUNICAÇÕES E MONTAGENS, S. A.
Sede: Rua do Professor Reinaldo dos Santos, 42,
1500-507 Lisboa
Capital social: € 400 000
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o
n.º 23 296/550216.
Pessoa colectiva n.º 500634696.
Assembleia geral
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral para
o próximo dia 28 de Março de 2002, pelas 12 horas, na sede social,
e com a seguinte ordem do dia:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004;
5) Outros assuntos de interesse para a sociedade.
18 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Aço Pereira.
3000020109
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FORMEDIA  CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE EMPRESAS, S. A.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os accionistas da
FORMEDIA  Criação e Desenvolvimento de Empresas, S. A., com
sede social em Lisboa, pessoa colectiva n.º 501982973, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o n.º 68 314,
cujo capital social é de € 50 000, para se reunirem no dia 27 de Março,
pelas 18 horas, na Rua do Padre Américo, 12, escritório 1, em Lisboa,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Deliberar sobre a transformação da sociedade em sociedade
por quotas, bem como sobre a composição do capital social
após a transformação;
5) Aprovação do relatório justificativo de transformação da
sociedade, do projecto de contrato de sociedade por quotas
e do projecto de transformação da sociedade;
6) Alteração da firma da sociedade;
7) Atribuição de poderes ao administrador único para a
celebração da escritura pública;
8) Deliberar sobre quaisquer matérias que os accionistas
entendam necessárias.
14 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Manuel Pinto e Castro.
3000020290

AMBISIDER  RECUPERAÇÕES AMBIENTAIS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco a assembleia geral anual
da sociedade anónima AMBISIDER  Recuperações Ambientais, S.
A., para reunir na sede social, sita na Avenida da Siderurgia Nacional,
1, Aldeia de Paio Pires, concelho do Seixal, às 11 horas e 30 minutos
do dia 28 de Março de 2002, com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as
contas do exercício de 2001;
2) Apreciar, discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação
dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse para a
sociedade.
Nos termos legais e estatutários, advertem-se os Srs. Accionistas
de que:
1  A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto possuidores de acções que, até 10 dias antes da realização da
assembleia, estejam averbadas em seu nome no livro de registo da
sociedade, salvo tratando-se de acções escriturais.
2  A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, podendo
os accionistas possuidores de um número inferior de acções agrupar-se de forma a completar aquele número, fazendo-se representar por
alguns dos agrupados.
3  Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia por
qualquer membro do conselho de administração, cônjuge, descendente,
ascendente ou outro accionista, mediante carta dirigida à presidente
da mesa, e entregue na sociedade com a antecedência de cinco dias
úteis sobre a data da reunião.
19 de Fevereiro de 2002.  A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Sónia Alexandra Antunes Costa.
3000020296

ASPOR  AREIAS E SEIXOS DE PORTUGAL, S. A.
Sede: Dique dos Vinte, Apartado 62, 2154-909 Golegã
Capital social: 5 000 000$
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Golegã sob o
n.º 724.
Número de pessoa colectiva 504226983.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 377.º e 383.º, n.º 1, do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral da sociedade anónima
ASPOR  Areias e Seixos de Portugal, S. A., com sede em Dique dos
Vinte, freguesia da Golegã, concelho da Golegã, pessoa colectiva
n.º 504226983, com o capital social de € 150 000 e matriculada na
Conservatória do Registo Comercial da Golegã sob o n.º 724, a reunir
na sede social no dia 22 de Março de 2002, pelas 11 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:
a) Discutir, apreciar e votar o relatório de gestão, as contas e
a proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício
findo em 31 de Dezembro de 2001, bem como o relatório e
parecer do fiscal único;
b) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.
Consigna-se que durante os 15 dias anteriores à data da assembleia
geral serão facultados à consulta dos Srs. Accionistas, em cumprimento
do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais, na sede social,
dentro das horas normais de expediente, além dos documentos
acima mencionados, os demais elementos aludidos naquela disposição
legal.
Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício
do direito de voto são os constantes do artigo 7.º dos estatutos da
sociedade, devendo as acções mostrar-se averbadas em nome dos
Srs. Accionistas, no respectivo livro de registo, até 15 dias antes da
data marcada para a reunião e manter-se registadas em nome daqueles,
até ao encerramento da reunião.
Os Srs. Accionistas que sejam pessoas colectivas deverão comunicar
ao presidente da mesa o nome de quem as representa.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rui Manuel Sequeira
Encarnação.
1000037016

SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL, S. A.
Sede: Rua de 31 de Janeiro, 54, 6300-769 Guarda
Capital social: € 50 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Guarda sob o
n.º 36, a fl. 19 do livro C-1.
Pessoa colectiva n.º 500885290.
Assembleia geral
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual, a ter lugar na sede social,
no dia 30 de Março, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1.º Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as
contas do conselho de administração e parecer do fiscal único
relativamente ao exercício de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados aprovados naquele exercício;
3.º Proceder à eleição dos corpos gerentes para o triénio 2002-2005.
13 de Fevereiro de 2002.  A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Felicidade Aguiar Ramos.
1000036917

E. A. C. A.  EMPRESA DAS ÁGUAS CLORETADAS
DE ALCANHÕES, S. A.
Sede: Alcanhões
Capital social, subscrito e realizado: € 500 000
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Santarém sob o
n.º 754, a fl. 184 do livro C-2.
Pessoa colectiva n.º 500343535.
Assembleia geral
CONVOCATÓRIA

A pedido da administração, convoco os accionistas para uma
assembleia geral a ter lugar na sede social provisória, em Alcanhões,
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no dia 16 de Março de 2002, pelas 14 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1) Apreciar e votar o relatório da administração e as contas do
exercício de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade.
Nota.  Nos termos do artigo 11.º dos estatutos, se à hora indicada não estiver representado 25 % do capital social a assembleia funcionará uma hora depois com qualquer número.
5 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Manuel Bento Soares Lopes.
1000036966

COMPELMADA INTERNACIONAL  COMPANHIA
INTERNACIONAL DE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES
INDUSTRIAIS, S. A.
Capital social: € 204 507
Matrícula n.º 487/170395 da 3.ª Conservatória do Registo Comercial
de Sines.
Contribuinte n.º 503166383.
Assembleia geral ordinária
CONVOCATÓRIA

A pedido do conselho de administração, convoco a assembleia da
Compelmada Internacional  Companhia Internacional de Construções e Manutenções Industriais, S. A., pessoa colectiva n.º 503166383,
com o capital social de € 204 507, matriculada na 3.ª Conservatória
do Registo Comercial de Sines sob o n.º 487/170 395, com sede na Z.
I. L. 2 em Sines, para reunir em assembleia geral ordinária, na sua
sede social, pelas 10 horas do dia 9 de Março de 2002, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1  Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão
e documentos de prestação de contas do conselho fiscal relativos ao exercício de 2001;
Ponto 2  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
Ponto 3  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização relativas ao exercício de 2001.
Nos termos do artigo 11.º do pacto social, a participação e o exercício do direito a voto na assembleia geral dependem dos seguintes
requisitos:
A assembleia geral será constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, com a antecedência mínima de 15 dias em
relação à data da reunião, possuam 100 ou mais acções
averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade ou
depositadas em qualquer instituição de crédito;
A cada 100 acções corresponde um voto;
Os accionistas possuidores de um número de acções que não atinja
o fixado no número anterior poderão agrupar-se por forma a
reunirem entre si o número de acções necessário ao exercício
do direito de voto, devendo, então, fazer-se representar por
um dos agrupados.
Não poderão estar presente nas assembleias gerais os accionistas
sem direito de voto nem os obrigacionistas.
Os instrumentos de representação voluntária de accionistas em
assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao presidente da mesa, com três dias úteis de antecedência em relação à
data marcada para a reunião.
Os accionistas pessoas colectivas são representados por pessoas
singulares, devendo comunicar ao presidente da mesa, por carta, o
nome de quem os representa, que poderá não ser accionista.
Os accionistas pessoas singulares apenas se poderão fazer representar nos termos do artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, por um membro do conselho de administração, outro
accionista, ou pelo cônjuge, ascendente ou descendente do accionista.
Mais se informam os Srs. Accionistas que, caso em primeira convocatória não estejam presentes ou representados accionistas que
detenham a maioria do capital social, a assembleia geral reunirá em
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segunda convocatória, qualquer que seja o número de accionistas presente ou representado, no dia 6 de Março de 2002.
14 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.)
1000036964

BETÃO CONCRETO  INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO
E APLICAÇÃO DE BETÃO, S. A.
Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 57,
São João da Madeira
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em São Paio de Oleiros, no dia 27 de Março de 2002, pelas 15 horas,
e em segunda convocatória, no dia 17 de Abril de 2002, à mesma
hora, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão, balanço e contas apresentados pelo conselho de administração e parecer do conselho fiscal relativo ao exercício de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Capital social: € 350 000

14 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Gomes Pinheiro.
3000019836

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de São João da
Madeira sob o n.º 650.
Contribuinte n.º 501510257.

SANTA MARGARIDA  SOCIEDADE TURÍSTICA, S. A.

CONVOCATÓRIA

Santa Margarida, 4620 Lousada

Nos termos dos estatutos e dos artigos 376.º e 377.º do Código das
Sociedades Comerciais, são convocados os accionistas desta sociedade a reunirem em assembleia geral ordinária no dia 28 de Março de
2002, pelas 15 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:
1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício de 2001;
2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.
6 de Fevereiro de 2002.  A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alice Grata Ferreira Almeida Cambra.
3000019919

RIOTUR  SOCIEDADE DE TURISMO DO PARQUE DO RIO, S. A.
Capital social: 6 000 000$
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Esposende sob
o n.º 55.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco os Srs. Accionistas da RIOTUR  Sociedade de Turismo do
Parque do Rio, S. A., pessoa colectiva n.º 500232954, para a
assembleia geral anual, a efectuar na sede social em Ofir, Fão,
Esposende, para o próximo dia 28 de Março, pelas 20 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as demonstrações financeiras e também sobre o relatório e parecer do conselho
fiscal relativos ao exercício de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;
4.º Proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio 2002-2004.
Nota.  Nos termos da lei e dos estatutos, a cada acção correponde um voto.
8 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Manuel de Cabral Queiroz.
3000019909

PAPELEIRA PORTUGUESA, S. A.
Sede social: São Paio de Oleiros
Capital social: € 3 000 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria
da Feira sob o n.º 524.
Contribuinte fiscal n.º 500188297.
Assembleia geral anual
Convoco os Srs. Accionistas da empresa Papeleira Portuguesa, S. A.,
a reunirem-se em assembleia geral anual nas instalações da empresa

Capital social: € 500 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lousada sob o
n.º 479.
Contribuinte n.º 502547456.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral no dia 27 de Março próximo, pelas
17 horas, na Associação Industrial de Lousada, sita no Parque Industrial, em Lousada, com a seguinte ordem do dia:
1.º Apreciação e votação do relatório de gestão e contas da
Sociedade e do relatório e parecer do conselho fiscal relativos ao exercício de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados apurados no exercício de 2001;
3.º Apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
4.º Informações do conselho de administração sobre os assuntos sociais.
Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções registadas, em seu nome, nos livros da Sociedade ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária
até oito dias antes do designado para a reunião.
25 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Virgílio Manuel da Cunha Folhadela Moreira.
3000019819

CIMENTA  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Rua da Paz, 66, 1.º, sala 11, 4050-461, Porto
Capital social: € 1 250 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 1271.
Contribuinte n.º 502185295.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral no dia 27 de Março próximo, pelas
10 horas, na Rua da Paz, 66, 2.º, salas 26 e 27, no Porto, com a
seguinte ordem do dia:
1.º Apreciação e votação do relatório de gestão e contas da
sociedade e do relatório e parecer do conselho fiscal relativos ao exercício de 2001;
2.º Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados
apurados no exercício de 2001;
3.º Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
4.º Apreciação da situação da empresa face ao disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais;
5.º Informações do conselho de administração sobre os negócios sociais.
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Têm direito a participar na assembleia geral os accionistas que
tenham as suas acções registadas, em seu nome, nos livros da sociedade ou depositadas na sede social ou em qualquer instituição bancária
até oito dias antes do designado para a reunião.
25 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Virgílio Manuel da Cunha Folhadela Moreira.
3000019828

FIAÇÃO E TECIDOS OLIVEIRA, FERREIRA, S. A.
Apartado 9, 4765-901 Riba de Ave
Capital social: 6 500 000$
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de
Famalicão a fl. 5 do livro C-1.
Contribuinte PT 500115095.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
Fiação e Tecidos Oliveira, Ferreira, S. A., para se reunir na sua sede,
situada em Riba de Ave, no dia 27 de Março de 2002, pelas 12 horas,
para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1  Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício findo no dia 31 de Dezembro de 2001;
Ponto 2  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
Ponto 3  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
Ponto 4  Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2005.
15 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão.
3000019569

SUNVIAUTO  INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DE AUTOMÓVEIS, S. A.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
SUNVIAUTO  Indústria de Componentes de Automóveis, S. A.,
matriculada sob o n.º 21 540 na Conservatória do Registo Comercial
do Porto, pessoa colectiva n.º 500277532, com sede em Jaca, Pedroso,
Vila Nova de Gaia, com o capital social de e 2 400 000, para se reunirem em assembleia geral, pelas 10 horas e 30 minutos, no dia 18 de
Abril de 2002, na sede da empresa, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2001;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas consolidadas, do exercício de 2001;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
5.º Ratificar a cooptação de um administrador;
6.º Apreciar outros assuntos de interesse para a sociedade.
Os requisitos a que estão subordinados a participação e o exercício
do direito de voto são os constantes da lei e dos artigos 9.º e 10.º dos
estatutos da sociedade, que a seguir se transcrevem:
«ARTIGO 9.º
1  A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.
2  A participação dos accionistas na assembleia geral depende do
registo, se as acções forem registadas, ou do depósito, se não o forem, em seu nome e até 10 dias antes da reunião, de um número de
acções que confiram direito a, pelo menos, um voto.
3  O depósito previsto no número anterior deverá efectuar-se
na própria sociedade ou numa instituição de crédito; neste último caso,
os accionistas deverão comprovar o depósito perante a sociedade,
até cinco dias antes da data da assembleia geral.
4  Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo do dis-
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posto no n.º 2 do artigo seguinte e do direito da comum representação dos obrigacionistas, nos termos dos artigos 357.º e seguintes do
Código das Sociedades Comerciais.
ARTIGO 10.º
1  A cada 100 acções corresponde um voto.
2  Os accionistas titulares de um número de acções inferior a 100
podem agrupar-se nos termos legais a fim de participarem na assembleia geral, devendo designar um só de entre eles que os represente.
3  Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outros accionistas ou por qualquer outra pessoa a quem por lei
imperativa seja atribuído esse direito; os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão representar por pessoa para o efeito nomeada
pela respectiva administração ou direcção.
4  As representações previstas nos anteriores n.os 2 e 3 devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta entregue na sede social, até cinco dias antes da data da reunião, com a assinatura reconhecida ou autenticada pela própria
sociedade.»
7 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel do Rosário Santana Curado.
3000019529

GERMEN INVESTIMENTOS, S. G. P. S., S. A.
Sede: Rua de Joaquim Pinto, 91, Senhora da Hora, Matosinhos
Capital social: € 2 700 000
Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o
n.º 13 327/200713.
Pessoa colectiva n.º 500068496.
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os accionistas da Germen
Investimentos, S. G. P. S., S. A., para a assembleia geral anual que
terá lugar no próximo dia 26 de Março de 2002, pelas 15 horas, na
sede social, sita à Rua de Joaquim Pinto, 91, na Senhora da Hora,
concelho de Matosinhos, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício e
sobre o parecer do fiscal único;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4.º Dar cumprimento ao artigo 399.º do Código das Sociedades
Comerciais.
Todos os documentos e propostas a apreciar e votar podem ser
consultados pelos accionistas na sede social.
Poderão participar na assembleia todos os accionistas detentores
de acções depositadas numa instituição bancária em seu nome até 10
dias antes da data da assembleia. A cada 100 acções corresponderá
um voto.
Os accionistas podem fazer-se representar nos termos dos artigos
380.º e 381.º do Código das Sociedades e agrupar-se nos termos do
artigo 20.º dos estatutos da companhia.
11 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Esteves de Aguiar.
3000019327

A RIBATEJANA, S. A.
Sede: Rua de Calouste Gulbenkian, 1, Aveiro
Capital social: 10 080 000$
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro com o
n.º 952.
Pessoa colectiva n.º 500004633.
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas para
se reunirem em assembleia geral anual que terá lugar no próximo dia
26 de Março de 2002, pelas 10 horas, na sede social, sita à Rua de
Calouste Gulbenkian, 1, em Aveiro, com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício e
sobre o parecer do conselho fiscal;
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2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Proceder à eleição dos corpos sociais para o ano 2002;
5) Dar cumprimento ao artigo 399.º do Código das Sociedades
Comerciais.
Todos os documentos e propostas a apreciar e votar podem ser
consultados pelos accionistas na sede social.
Poderão participar na assembleia todos os accionistas detentores
de acções registadas em seu nome, ou, sendo ao portador, depositadas
na empresa ou numa instituição bancária até 10 dias antes da data da
assembleia. A cada 100 acções corresponderá um voto.
Os accionistas podem fazer-se representar nos termos dos artigos
380.º e 381.º do Código das Sociedades Comerciais e agrupar-se nos
termos do artigo 20.º dos estatutos da companhia.
11 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Diogo José Jácome de Abreu Teixeira.
3000019331

MABERA  ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.
Lugar da Boavista, Mogege, Vila Nova de Famalicão
Capital social: € 4 500 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de
Famalicão sob o n.º 977.
Pessoa colectiva n.º 500389217.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos da legislação aplicável e dos estatutos, convocam-se
os Srs. Accionistas da MABERA  Acabamentos Têxteis, S. A., para
se reunirem em assembleia geral anual no dia 30 de Março de 2002,
pelas 17 horas, na sede social, com a seguinte ordem do dia:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de administração e as contas relativas ao exercício de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.
A participação e o exercício do direito de voto serão subordinados
à prova da titularidade das acções até oito dias antes da data designada, correspondendo um voto a quem possua ou represente 10 acções.
A representação deverá ser comunicada por carta ao presidente da
mesa até à data da prova de titularidade.
Os documentos referidos nesta convocatória estarão à disposição
dos Srs. Accionistas na sede social.
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Nos termos das disposições combinadas dos artigos 377.º, n.º 5,
alínea d), e 338.º do Código das Sociedades Comerciais, só poderão
participar na assembleia os accionistas que façam prova perante a
mesa da titularidade de acções que lhes conferem direito a voto.
18 de Fevereiro de 2002.  A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Nautília Maria Franco Paixão Marieiro.
3000019381

M. CAETANO HENRIQUES & C.A, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei, convocam-se os accionistas da sociedade anónima
M. Caetano Henriques & C.ª, S. A., com sede em Borralha, concelho
de Águeda, contribuinte n.º 500172196, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Águeda sob o n.º 71, com o capital social
de  250 000, para uma assembleia geral anual a realizar no dia 6 de
Abril de 2002, pelas 10 horas, na sua sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
2) Deliberar sobre a proposta de distribuição de resultados;
3) Deliberar sobre a distribuição ou não de lucros aos accionistas
nos termos do artigo 294.º do Código das Sociedades Comerciais;
4) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade;
5) Análise da situação económica/financeira da empresa;
6) Decisão sobre medidas a tomar destinadas ao saneamento
económico/financeiro da empresa;
7) Tratar de outros assuntos de interesse para a sociedade.
8 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Assembleia Geral, João
Paulo Almeida Anjos.
3000019470

SIPROFLEX  SISTEMAS PARA PROTECÇÃO SOLAR
E FÍSICA, S. A.
Sede: Rua Particular Alberto M. Mesquita, 19, Mindelo
Capital social:  49 879,79
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde
sob o n.º 2010.
Pessoa colectiva n.º 503812498.
CONVOCATÓRIA

Rua da Cerâmica Ceres, 15, Fornos, Coimbra
Capital social:  2 000 000

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral anual desta sociedade para
reunir na sede social, no dia 31 de Março do corrente ano, pelas 19
horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Tratar de quaisquer assuntos de interesse para a sociedade.

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 1125.
Contribuinte n.º 500331090.

31 de Janeiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.)
3000019723

11 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Bento Gonçalves Ramos.
3000019337

CERES CERÂMICAS REUNIDAS, S. A.

Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas a reunirem em assembleia geral anual,
na sua sede social, em Fornos, da freguesia de Torre de Vilela, pelas
11 horas do dia 23 de Março de 2002, com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício apresentados pelo conselho de administração e o parecer do conselho fiscal relativos a 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o
triénio de 2002-2004;
5) Deliberar sobre quaisquer propostas que forem apresentadas
e admitidas pela assembleia.

CASA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, S. A.
Rua de 5 de Outubro, 3500-093 Viseu
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco os Srs. Accionistas da
sociedade Casa de Saúde de São Mateus, S. A., matriculada sob o n.º
367 na Conservatória do Registo Comercial de Viseu, pessoa colectiva
n.º 500329397, com o capital social realizado de 105 754 255$
( 527 500), para se reunirem em assembleia geral anual, pelas 16
horas do dia 30 de Março do ano de 2002, na sua sede social, sita à
Rua de 5 de Outubro, da cidade de Viseu, com a seguinte ordem do
dia:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2001;
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2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Deliberar sobre a gratificação a atribuir aos membros
efectivos do conselho de administração, nos termos do n.º 2
do artigo 17.º do pacto social.
n.os

1 e 2 do artigo 23.º dos estatutos, a
De harmonia com os
assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a voto,
com um voto por cada 100 acções.
14 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Carlos dos Santos Laranjeira.
3000019325

MATHIAS, S. A.
Sede: Avenida de António Joaquim Henriques,
3520 Nelas
Capital social realizado: 520 000 000$
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Nelas sob o
n.º 31.
Contribuinte n.º 500187916.
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os accionistas da Mathias, S. A., para se reunirem em assembleia geral, na
sede social, na Avenida de António Joaquim Henriques, em Nelas, no
dia 23 de Março, pelas 11 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação do resultado;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º
do Código das Sociedades Comerciais;
4) Proceder à eleição de dois novos membros do conselho fiscal.
Nos termos do contrato de sociedade, a cada 100 acções corresponde um voto.
1 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Armando Rui Lopes Henriques.
3000019326

COMOALIMENTAR  COMÉRCIO DE BENS
ALIMENTARES, S. A.
Sede: Brejo do Lobo, 2870 Montijo
Capital social:  50 004
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Montijo sob
o n.º 1405.
Contribuinte n.º 502352370.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral ordinária da sociedade COMOALIMENTAR  Comércio de Bens Alimentares, S. A., para reunir no Montijo, na sede social, no dia 22 de
Março de 2002, pelas 17 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1.º Discutir, modificar ou aprovar as contas do exercício de
2001;
2.º Proceder à eleição dos corpos sociais para o triénio de 2002-2004.
Podem participar na assembleia geral os accionistas que satisfaçam
as condições fixadas no artigo 10.º dos estatutos.
O depósito das acções deverá ser feito ao cofre da sociedade, ou
em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data marcada
para a reunião.
O comprovativo do depósito deverá dar entrada na sede da sociedade, dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, dentro do
mesmo prazo.
19 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Francisco Ribeiro Prata Garcia.
3000020655

N.º 49  27 de Fevereiro de 2002
FÁBRICAS MENDES GODINHO, S. A.
Sede: Vale Florido, Tomar
Capital social:  1 497 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Tomar sob o
n.º 172.
Pessoa colectiva n.º 500108293.
Assembleia geral ordinária
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral ordinária nos
escritórios da empresa, sitos na Rua de Everard, 16, em Tomar, no
próximo dia 28 de Março de 2002, pelas 11 horas, com a seguinte
ordem do dia:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Ratificar a cooptação do presidente do conselho de administração;
5) Discutir outros assuntos de interesse para a sociedade.
Serão colocados à disposição dos Srs. Accionistas, na sede da sociedade, sita em Vale Florido, freguesia de São Pedro, em Tomar, no
prazo legal, os documentos de prestação de contas e respectivos anexos, bem como eventuais propostas a submeter pelo conselho de
administração à assembleia geral.
Na eventualidade de a assembleia geral não poder reunir-se na data
atrás indicada, por falta de representação do capital social exigido
pela lei ou pelos estatutos da Fábricas Mendes Godinho, S. A., convoco desde já os Srs. Accionistas para reunir em assembleia geral, no
mesmo local, pelas 11 horas do dia 12 de Abril de 2002, com a mesma
ordem de trabalhos.
Podem estar presentes na assembleia geral todos os accionistas, seja
qual for o número das suas acções, desde que as mesmas estejam averbadas em seu nome ou, sendo ao portador, depositadas na sede social
com, pelo menos, cinco dias de antecedência em relação à data em
que a assembleia deva reunir em primeira convocação.
A cada acção corresponde um voto.
Os accionistas podem fazer-se representar por outros accionistas,
bastando para prova do mandato uma carta dirigida, pelo mandante,
ao presidente da assembleia geral, até às vésperas do dia em que a
mesma se realizar, com referência expressa à reunião em que o mandato deva produzir os seus efeitos.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luís Miguel Silva Ribeiro.
3000020519

IMPRESA  SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.
(sociedade aberta)
Sede: Rua de Ribeiro Sanches, 65, Lisboa
Capital social:  72 000 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1519.
Pessoa colectiva n.º 502437464.
CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da IMPRESA  Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A., para reunir no Hotel da
Lapa (Auditório Alfama), na Rua do Pau de Bandeira, 4, em
Lisboa, no dia 10 de Abril de 2002, pelas 11 horas, com a seguinte ordem do dia:
1) Apreciar, discutir, modificar ou aprovar, nos termos do artigo 508.º-A do Código das Sociedades Comerciais, os relatórios do conselho de administração, balanço e contas, relatório do conselho fiscal, relatório consolidado de gestão e
balanço consolidado relativos ao exercício findo em 31 de
Dezembro de 2001;
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2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade.
Notas
a) Informam-se os Srs. Accionistas de que durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral, estarão disponíveis, para consulta
na sede social da Sociedade, durante as horas de expediente, as informações referidas no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.
b) Chama-se a atenção dos Srs. Accionistas para o disposto nos
artigos 7.º e 8.º do contrato de sociedade, no que se refere ao direito
de voto e de participação em assembleia geral, e designadamente para
o seguinte:
A cada 100 acções corresponde um voto;
Só podem assisir à reunião da assembleia geral os accionistas que
forem titulares de, pelo menos, 100 acções, desde, pelo menos, o 31.º dia anterior à data de realização da assembleia e
desde que mantenham essa qualidade até à data da sua realização;
A prova de titularidade das acções faz-se mediante o envio ao
presidente da mesa da assembleia geral, com pelo menos oito
dias de antecedência em relação à data de realização da
assembleia, de declaração emitida e autenticada pelo intermediário financeiro a quem estiver cometido o serviço de registo
em conta das acções, da qual deverá constar que as acções em
causa se encontram registadas na respectiva conta desde, pelo
menos, o 31.º dia anterior ao da data da realização da referida
assembleia, e que foi efectuado bloqueio em conta dessas acções
até à data em que a mesma assembleia geral terá lugar;
Os accionistas que, nos termos da lei e do contrato de sociedade,
se façam representar por outrem na assembleia geral e, bem
assim, os accionistas que sejam pessoas colectivas, deverão
entregar os instrumentos de representação voluntária ao presidente da mesa da assembleia geral com, pelo menos, cinco
dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a
reunião.
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Assembleia geral
CONVOCATÓRIA

Convoco, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, dos estatutos, os
Srs. Accionistas da sociedade Calibre 12 Editores, S. A., com sede na
Rua do General Ferreira Martins, 8, rés-do-chão, B, em Algés, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 13 966, com o capital social de € 198 750 para se reunirem
em assembleia geral, que terá lugar na sede social da sociedade,
na Rua do General Ferreira Martins, 8, rés-do-chão, B, em Algés,
no dia 27 do mês de Março de 2002, pelas 21 horas, com a seguinte
ordem do dia:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício relativos ao ano de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;
4) Eleição dos membros dos órgãos sociais e da mesa da
assembleia geral para o triénio de 2002-2004.
Nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 2, dos estatutos e do
artigo 377.º, n.º 5, alínea d), do Código das Sociedades Comerciais,
para participar e votar na assembleia geral é necessário que um
accionista seja titular de acções correspondentes a € 500 de capital
social.
A assembleia deliberará, em primeira convocação, qualquer que seja
o número de accionistas presentes ou representados, que cumpram os
requisitos estatutários.
19 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.)
3000020419

J. B. HENRIQUES, S. A.
Sede: Rua de Timor, 41-B, 2775-291 Parede
Capital social:  810 000

18 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Morais Leitão.
3000020478

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 5184.
Pessoa colectiva n.º 501516468.

SOCIEDADE CIVIL IMOBILIÁRIA MOMUR, S. A.

Assembleia geral ordinária

Sede social: Rua de D. João V, 11, 1.º, esquerdo,
1250-089 Lisboa
Capital social:  225 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 43 675.
Pessoa colectiva n.º 500254680.
Assembleia geral anual
CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anual desta Sociedade a reunir no dia 8 de Abril próximo, pelas 11 horas,
na sede social, com a seguinte ordem do dia:
1) Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e
demonstração de resultados da Sociedade, relativos ao exercício de 2001, e sobre o parecer do conselho fiscal;
2) Deliberar sobre a proposta da aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade;
4) Tatar de quaisquer outros assuntos de interesse para a Sociedade.
14 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Vasco Maria de Sousa e Holstein de Mello.
3000020447

CALIBRE 12 EDITORES, S. A.
Sede: Rua do General Ferreira Martins, 8, rés-do-chão, B
1495-137 Algés
Capital social: € 198 750
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 13 966.
Contribuinte n.º 503640450.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia
geral ordinária no dia 20 de Março de 2002, pelas 15 horas, na sede
social, com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Apreciação e deliberação para os efeitos das alíneas a), b)
e c) do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;
2) Apreciar e deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse para a sociedade.
2 de Fevereiro de 2002.  A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Helena Isabel Rodrigues de Oliveira Estrela. 3000020399

MAR LARGO  CONSTRUÇÃO E URBANISMO, S. A.
Sede: Avenida de Rovisco Pais, 30, rés-do-chão,
esquerdo, 1000-268 Lisboa
Capital social:  1 050 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1812.
Pessoa colectiva n.º 501301925.
Assembleia geral ordinária
CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia
geral ordinária no dia 27 de Março de 2002, pelas 18 horas, na sede
social, com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Apreciação e deliberação para os efeitos das alíneas a),
b) e c) do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;
2) Eleição dos corpos sociais para o biénio 2002-2003;
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3) Apreciação e deliberação sobre outros assuntos de interesse
para a sociedade cuja inclusão na ordem de trabalhos seja, de
acordo com a lei, requerida pelos Srs. Accionistas.

reunir no Montijo, na sede social, no dia 22 de Março de 2002, pelas
18 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e a demonstração de resultados do exercício de 2001, bem como sobre
o relatório e parecer do conselho fiscal;
2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

31 de Janeiro de 2002.  A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Maria Fernanda da Silva Dias Teixeira de Oliveira.
3000020394

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Palmela sob o
n.º 1621.
Pessoa colectiva n.º 504085450.

Podem participar na assembleia geral os accionistas que por si ou
agrupados nos termos legais, provem possuir o mínimo de 100 acções, quantidade a que corresponde um voto.
O depósito das acções deverá ser feito ao cofre da sociedade, ou
em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data marcada
para a reunião.
O comprovativo do depósito deverá dar entrada na sede da sociedade, dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral, dentro do
mesmo prazo.

Assembleia geral anual

20 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Adelino de Jesus Guarda.
3000020659

PORTA LARGA  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Sede: Avenida da Liberdade, lote 7, 1.º, B,
2950-201 Palmela
Capital social realizado:  1 000 000

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os Srs. Accionistas da Porta Larga  Empreendimentos Imobiliários, S. A., para se
reunirem em assembleia geral anual no dia 28 de Março de 2002,
pelas 16 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:
1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

CAMIN  PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E COMÉRCIO, S. A.
Sede: Avenida da Liberdade, lote 7, 1.º, B,
2950-201 Palmela
Capital social realizado:  2 500 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Palmela sob o
n.º 585.
Pessoa colectiva n.º 502486350.

Nota.  Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas na sede social desde a data da presente
convocatória.

Assembleia geral anual

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com direito a voto, sendo atribuído um voto a cada grupo de 100 acções
registadas, ou registadas na sociedade, ou que comprovem estarem depositadas em seu nome, num estabelecimento de crédito ou na sociedade, até 10 dias antes do dia designado para a assembleia geral.

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da CAMIN  Promoção Imobiliária e Comércio, S. A., para se reunirem em assembleia geral anual no dia 28 de
Março de 2002, pelas 15 horas, na sede social, com a seguinte ordem
de trabalhos:

CONVOCATÓRIA

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2001;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

14 Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Manuel Jorge Pedroso de Lima.
3000020384

RAPORAL  RAÇÕES DE PORTUGAL, S. A.

Nota.  Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas na sede social desde a data da presente
convocatória.

Sede: Brejo do Lobo, 2870 Montijo
Capital social:  6 300 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Montijo sob
o n.º 657, a fl. 182 v.º do livro C-2.
Contribuinte n.º 500227403.

CONVOCATÓRIA

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com direito a voto, sendo atribuído um voto a cada grupo de 100 acções
registadas, ou registadas na sociedade, ou que comprovem estarem depositadas em seu nome, num estabelecimento de crédito
ou na sociedade, até 10 dias antes do dia designado para a assembleia
geral.

Nos termos da lei e dos estatutos, convoca-se a assembleia geral
ordinária da sociedade RAPORAL  Rações de Portugal, S. A., para

14 de Fevereiro de 2002.  O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Jorge Pedroso de Lima.
3000020380

Assembleia geral anual

AVISOS
TMN  TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S. A.
Sede: Edifício Marconi, Avenida de Álvaro Pais, 2, 1649-041 Lisboa
Capital social:  47 000 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2675.
Contribuinte n.º 502600268.
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Aviso

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 290-B/99, de 30 de Julho, publica-se o tarifário das mensagens escritas enviadas para
o número 4410, no âmbito de passatempos e ou concursos a desenvolver pela MOVENSIS, o qual entrará em vigor no dia 6 de Março de 2002:
Preços em euros por mensagem para o 4410
Para clientes
dos arquipélagos
Para clientes
do continente (IVA 17 %) dos Açores e da Madeira
(IVA 12 %)

Para clientes de cartões recarregáveis ..........................................................................................
Para clientes dos planos personalizados de preços .......................................................................

0,5
0,5

0,5
0,479

Notas
O total da factura em euros, antes do cálculo do IVA, será arrendondado para o cêntimo mais próximo.
O valor de IVA a pagar pelo cliente é calculado sobre o valor total da respectiva factura com arredondamento nos termos da lei em vigor.
Nos cartões recarregáveis, o valor em euros constante das tabelas será o efectivamente descontado no saldo do cartão, sendo que a informação em cada momento será prestada com arredondamento para o cêntimo mais próximo.
11 de Fevereiro de 2002.  O Administrador, António Lopes Soares.

3000020504

BALANCETES
BBVA LEASIMO  SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.
Sede: Avenida do Duque de Ávila, 141, 6.º, direito, 1050 Lisboa
Capital social: 7 500 000 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 370.
Contribuinte n.º 502108312.
Balanço em 30 de Setembro de 2001
Código
das contas

10+11
12+13

(Em milhares de escudos)

Ano
Activo

Activo bruto

Amortizações
e provisões

Activo líquido

Ano
anterior
(líquido)

111  Caixa e disponib. em bancos centrais
112  Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito.

48
24 521




48
24 521

10
182

20+21+280+281+
2880+2881+2890+
28912900029001
29010290112591

13  Outros créditos sobre instituições de
crédito.









16+22+23+282+
283+287+2882+2883+
2887+2892+2893+2897
290022900329012
29013290172952

14  Créditos sobre clientes ......................

17 896 970

92 644

17 804 326

14 451 142

240+241+245+255+
2580+26+2840+
2884+2894290140
2920292129252953

15  Obrigações e outros títulos de rendi- .
mento fixo.









2400+2401+2410+
2500+2501+2510+
2600+2601+2610
2840+2884+2894
2901402920029210
2925-2953

a) Obrig. e outros títulos de rendim.
fixo  de emissores públicos.









2402+2411+2412+
245+2552480+2502+
2511+2512+2580+ 2602+
2611+2612+2840+2884+
289429014029209
2921929252953

b) Obrig. e outros títulos de rendim.
fixo  de outros emissores.
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(Em milhares de escudos)

Ano

Código
das contas

Activo

2480+2580

(Dos quais: obrigações próprias) .

Activo bruto

Amortizações
e provisões

Activo líquido

Ano
anterior
(líquido)

()

()

()

()









243+244+245+255+
248124810+2490
2491+253+254+2581
25810+2841290141
29129232924
2925-2953

6  Acções e outros títulos de rendimento
variável.

400490
401491
41+460+4690481

17  Participações ....................................
18  Partes de capital em empresas colig.
19  Imobilizações incorpóreas ................



21 278



16 488



4 790



8 622

42+461+462+463+
468+4691482

10  Imobilizações corpóreas ...................

194 271

59 736

134 535

143 092

(Dos quais: imóveis) ..........................

(139 595)

(8 745)

(130 850)

(133 182)

420+4280+461
48204828
27003
24810+25810

11  Capital subscrito não realizado .........
12  Acções próprias/partes capital próprio

14+15+19+27
27003290072959
299+402+409499

13  Outros activos ..................................

737 157

51+55+56 (dev.)+
58 (dev.)+59

15  Contas de regularização ....................

100 939

69 (dev.)

16  Prejuízo do exercício ........................
Total do activo .....................






8 546









728 611

18 413

100 939

124 204









18 975 185

177 415

18 797 771

14 745 665

(Em milhares de escudos)

Código
das contas

Passivo

Ano

Ano
anterior

30+31

11  Débitos para com instituições de crédito .............................................

10 916 269

7 563 236

30020+30120+
30220+31020+
31220+31320+31920

1a) À vista ..............................................................................................





11a)

1b) A prazo ou com pré-aviso ...............................................................

10 916 269

7 563 236

12  Débitos para com clientes ....................................................................





3213+3223
3232133223+33+35

1a) Depósitos de poupança ....................................................................
1b) Outros débitos ..................................................................................







3200+3210+3220+3230
b)ba)

1







32+33+35

34

ba) À vista ....................................................................................
bb) A prazo ..................................................................................

13  Débitos representados por títulos .........................................................

3 000 000

3 000 000

a) Obrigações em circulação .................................................................
b) Outros ...............................................................................................

3 000 000


3 000 000


36+39

14  Outros passivos .....................................................................................

1 248 259

773 739

52+54+56 (cred.)+
58 (cred.)+59

15  Contas de regularização ........................................................................

342 512

310 663

610+611+612+613

16  Provisões para riscos e encargos ..........................................................

173 644

152 505

a) Provisões para pensões e encargos similares ...................................
b) Outras provisões ...............................................................................


173 644


152 504

341
340+342+349

612
610+611+613
619
60

16-A  Fundo para riscos bancários gerais ...................................................
18  Passivos subordinados ...........................................................................
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(Em milhares de escudos)

Código
das contas

Passivo

Ano
anterior

62
632
630+631+639
633
66
69 (cred.)

19  Capital subscrito ...................................................................................
10  Prémios de emissão ..............................................................................
11  Reservas ................................................................................................
12  Reservas de reavaliação ........................................................................
13  Resultados transitados ...........................................................................
14  Lucro do exercício ...............................................................................

1 503 615

207 885

1 270 999
134 588

1 500 000

197 000

1 147 610
100 914

Total do passivo ................................................

18 797 771

14 745 665

Ano

Rubricas extrapatrimoniais
Código
das contas

90+970

Ano

1  Passivos eventuais ............................................................................................................



Dos quais:
9010+9011
970
92

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...............................
Cauções e activos dados em garantia ........................................................................
2  Compromissos ..................................................................................................................



972 084

Dos quais:
9200

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ...........



Pela Administração, (Assinatura ilegível.)  O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

Demonstração dos resultados em 30 de Setembro de 2001
(Em milhares de escudos)

Código
das contas

Ano

Ano
anterior

1  Juros e custos equiparados ....................................................................
2  Comissões ............................................................................................
3  Prejuízos em operações financeiras .....................................................
4  Gastos gerais administrativos ...............................................................

522 002
36 873

68 710

451 687
23 122

141 765

a) Custos com pessoal ..........................................................................

32 772

53 030

(25 772)
(6 493)

(26 337)
(7 170)

Débito

A) Custos
70
71
72
73+74
73

Dos quais:
730+731
732+733

( salários e vencimentos) ..................................................
( encargos sociais) .............................................................
Dos quais:

73290/1/2
74
78
77
790/1/2/3/9
794
671
68
76
69

( com pensões) ..................................................

()

()

b) Outros gastos administrativos ..........................................................

35 939

88 735

5  Amortizações do exercício ..................................................................
6  Outros custos de exploração ................................................................
7  Provisões para crédito vencido e para outros riscos ...........................
8  Provisões para imobilizações financeiras ............................................
10  Resultado da actividade corrente .........................................................
11  Perdas extraordinárias ..........................................................................
13  Impostos sobre lucros ..........................................................................
14  Outros impostos .................................................................................
15  Lucro do exercício ...............................................................................

7 610
1 126
135 385

182 482
4 865
73 109
4 791
134 588

7 859
1 094
22 171

161 817
11 246
54 817
13 379
100 914

Total .......................................................

989 059

828 053
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(Em milhares de escudos)

Código
das contas

Ano

Ano
anterior

868 359

781 478

( de títulos de rendimento fixo) ...............................................

()

()

2  Rendimento de títulos ..........................................................................





a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendimento .
variável.
b) Rendimento de participações ...........................................................
c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas .................











3  Comissões ............................................................................................
4  Lucros em operações financeiras .........................................................
5  Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas .
a créditos e provisões para passivos eventuais e para compromissos.
6  Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a .
valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações financeiras,
a participações e a partes de capital em empresas coligadas.
7  Outros proveitos de exploração ..........................................................
8  Resultado da actividade corrente .........................................................
9  Ganhos extraordinários ........................................................................
10  Prejuízo do exercício ...........................................................................



342 512



310 663





13 183

34 871


10 308

18 540


Total .......................................................

989 059

828 053

Crédito

B) Proveitos
80

1  Juros e proveitos equiparados ..............................................................
Dos quais:

80240/1/5+80250/
1/5+8026
81
818140081401
81400
81401
82
83
840/1/2/3/9
844
89
672
69

Pela Administração, (Assinatura ilegível.)  O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

10-2-127 304
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PARTE B
ÍNDICE
EMPRESAS  REGISTO COMERCIAL
Alcácer do Sal .....................................................................
Almada ................................................................................
Castelo de Vide ....................................................................
Castro Daire ........................................................................
Cinfães .................................................................................
Elvas .....................................................................................
Entroncamento ....................................................................
Lisboa:

4353
4353
4325
4356
4357
4325
4345

3.ª Secção ....................................................................

4311

Lourinhã ..............................................................................
Maia .....................................................................................
Mangualde ...........................................................................
Mesão Frio ..........................................................................
Mortágua .............................................................................
Nelas .....................................................................................
Odivelas ...............................................................................
Oliveira de Frades ...............................................................
Paredes ................................................................................
Penafiel ................................................................................
Ponte da Barca ...................................................................

4321
4325
4358
4355
4358
4358
4322
4359
4326
4327
4353

Ponte de Lima .....................................................................
Porto:

4354

2.ª Secção ....................................................................

4331

Póvoa de Varzim .................................................................
Ribeira de Pena ..................................................................
Salvaterra de Magos ...........................................................
Santa Comba Dão ..............................................................
Santarém .............................................................................
Santo Tirso ..........................................................................
São João da Pesqueira .......................................................
São Pedro do Sul ................................................................
Sátão ....................................................................................
Sernancelhe .........................................................................
Tabuaço ...............................................................................
Tarouca ...............................................................................
Tondela ................................................................................
Torres Novas ........................................................................
Vila do Conde ......................................................................
Vila Nova de Cerveira .........................................................
Viseu .....................................................................................

4331
4356
4348
4359
4348
4339
4359
4360
4360
4360
4360
4360
4360
4349
4345
4355
4361
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4. Empresas  Registo comercial
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Palha, 5052, em Lisboa.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

LISBOA
LISBOA  3.A SECÇÃO

YE & FÁTIMA  ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 967/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505770652;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/011019.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na criação de sistemas de recursos humanos, planeamento de projectos comerciais, gestão de equipas de vendas, formação de quadros humanos, acompanhamento de
projectos de trabalho ao nível da consultoria de recursos humanos,
consultoria em marketing, marketing directo e telemarketing.
ARTIGO 3.º

A sociedade adopta a firma de Ye & Fátima  Actividades Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Alameda das Linhas de Torres, 88
a 92, em Lisboa, freguesia do Lumiar.

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à única sócia.

ARTIGO 2.º

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração e actividades hoteleiras similares.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 9000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma do
valor nominal de 6300 euros, do sócio Ye Song, e outra do valor
nominal de 2700 euros, da sócia Maria de Fátima Matos.
ARTIGO 4.º
Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de 18 000 euros, bem como poderão os mesmos efectuar
à sociedade os suprimentos de que esta necessite, nos termos que
forem estabelecidos em assembleia geral.
ARTIGO 5.º
A cessão de quotas, parcial ou total, é livre entre sócios, carecendo no entanto do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
estranhos, caso em que os restantes sócios e, depois, a sociedade
terão direito de preferência na sua aquisição.
ARTIGO 6.º
A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Ye Song e Maria de Fátima Matos, que desde já ficam nomeados gerentes.
§ único. Para a sociedade ficar obrigada é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente.
ARTIGO 7.º
A convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de cartas
registadas com aviso de recepção, expedidas com o mínimo de
15 dias de antecedência, sempre que a lei não exija outras formalidades.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000018015

RH5  CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS
E MARKETING DIRECTO, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 004/011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505641615;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/011016.
Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma RH5  Consultoria de Recursos
Humanos e Marketing Directo, Unipessoal, L.da

1  A gerência e a representação da sociedade, pertencem à não
sócia Alexsandra Rosa Anselmo de Moraes, que desde já fica nomeada gerente.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é bastante a intervenção da gerente.
ARTIGO 5.º
O gerente fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
É sua sócia Dromos Consulting Ltd.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000018012

VILLAR DE ANDRADE  COMÉRCIO DE ARTIGOS
E MOBILIÁRIO DE DECORAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 002/011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505807734;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/011106.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Villar de Andrade  Comércio
de Artigos e Mobiliário de Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Coelho da Rocha, 75-D, em Lisboa, freguesia de Santo Contestável, concelho de Lisboa.
2  A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como,
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a comercialização, produção e distribuição de artigos de decoração e mobiliário de interiores.
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e
representado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria João Martinho Diniz Villar de Andrade e Carlos Manuel Adriano Morgado de
Andrade.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em sociedades de responsabilidade
limitada, com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 5.º

3  Haverá títulos de uma ou mais acções, conforme a vontade
do accionista, o qual suportará os encargos de divisão ou concentração de títulos.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

ARTIGO 6.º

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2  Apresentação n.º 12/
011031.
Recondução de directores, em 27 de Junho de 2001.
Período: triénio de 2001-2003.
Paulo Miguel Carvalho Pereira da Silva, solteiro, Renova, Torres
Novas; António Augusto de Andrade Tavares, casado, Renova, Torres
Novas, e João Paulo Pereira Gorjão Clara, casado, Edifício Bruxelas, Rua de Sousa Lopes, lote GH, 4.º, esquerdo, Lisboa.

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios fica dependente
do consentimento prévio da sociedade, tendo os restantes sócios
direito de preferência na sua aquisição, nos termos legais.

3 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000018002

1  A gerência fica a cargo de ambos os sócios, com dispensa de
caução, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  A sociedade considera-se representada e obrigada com a intervenção de um dos gerentes em exercício de funções.

ARTIGO 7.º
1  A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Ocorrendo penhora, arrolamento, arresto ou outro procedimento judicial sobre a quota;
b) Por morte de sócio a quem não sucedam cônjuge ou herdeiros
legitimários;
c) Por interdição, insolvência ou falência do respectivo titular;
d) Pela exoneração ou exclusão de um sócio, nos casos previstos
na lei;
e) Em caso de cessão de quotas sem o consentimento prévio da
sociedade.
2  A contrapartida da amortização, no caso das alíneas d) e e),
será igual ao valor nominal da quota.
3  A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal e
posteriormente por deliberação dos sócios poderão ser criadas em
sua substituição uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um
ou a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

TRIGO «IN SITU» TORRE VASCO DA GAMA 
EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SIMILARES
DE HOTELARIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 991/011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505715481;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/011026.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
Denominação

A assembleia geral que aprovar as contas sociais pode deliberar
que seja destinada a reservas livres uma verba excedente a metade
do lucro distribuível.

1  A sociedade adopta a denominação de Trigo «In Situ» Torre
Vasco da Gama  Exploração de Estabelecimentos Similares de
Hotelaria, L.da, tem a sede em Restaurante Panorâmico da Torre
Vasco da Grama, Cais das Naus, lotes 2.21.01, Parque das Nações,
1900-000 Lisboa.
2  A gerência poderá estabelecer sucursais, filiais, agências,
delegações ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 9.º

ARTIGO 2.º

ARTIGO 8.º

1  A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade
poderá também determinar as condições e termos em que se efectuará a liquidação e partilha.
2  Nos restantes casos, a liquidação e partilha será realizada
nos termos das disposições legais aplicáveis.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000018007

SOGESFIN  SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8839/981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504269984;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/011031.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de 9 790 000$ para 58 740 euros, e redenominação do capital para euros com renominalização das acções, ficando
assim alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações
ARTIGO 3.º
1  O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
58 740 euros, representado por 9790 acções com o valor nominal
de 6 euros cada uma.
2  As acções são obrigatoriamente nominativas.

Objecto
A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimentos
similares de hotelaria.
ARTIGO 3.º
Capital social
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro, e corresponde a duas quotas, uma no valor de 4900 euros,
pertencente ao sócio José Manuel Neto Henriques Trigo, e outra no
valor de 100 euros, pertencente à sócia Vera Maria Sarmento
Roquette.
ARTIGO 4.º
Divisão e cessão de quotas
1  A divisão e cessão de quotas pode ser feita livremente entre
os sócios.
2  A divisão e cessão de quotas a favor de terceiros estranhos
à sociedade, assim como a sua oneração, carece de autorização prévia da assembleia geral, que poderá igualmente deliberar exercer o
seu direito de preferência na cessão, em qualquer dos actos, por
votação unânime dos sócios não cedentes.
3  Para efeitos do anterior n.º 2, o sócio que pretenda ceder a
sua quota, total ou parcialmente, deverá informar a gerência e os
restantes sócios por carta registada com aviso de recepção, identificando o proposto cessionário, bem como o preço e outras condições da cessão acordada.
4  Nos 30 dias seguintes à recepção pela sociedade da carta do
sócio cedente, a gerência convocará a assembleia geral para que
decida, se for caso disso, sobre a aceitação do cessionário proposto,
podendo a sociedade, em primeiro lugar, e, subsidiariamente os restantes sócios, exercer o direito de preferência quanto à cessão, pelo
preço e demais condições propostas.
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ARTIGO 5.º
Amortização de quotas
1  A sociedade poderá, por deliberação unânime dos restantes
sócios em assembleia geral, amortizar ou adquirir qualquer quota, total
ou parcialmente:
a) No caso de dissolução, apresentação voluntária ou declaração
de falência do sócio ou se a sua quota for penhorada, arrestada ou,
por qualquer outra forma, onerada sem o prévio consentimento da
sociedade;
b) No caso de acordo com o respectivo sócio.
2  A amortização considerar-se-á efectuada em face da respectiva deliberação social ou pela outorga da competente escritura e
contra o pagamento do preço ou o seu depósito à ordem do respectivo sócio.
ARTIGO 6.º
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017991

TRANSPORTES TIJÓNI, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 965/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505620898;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/011019.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

Assembleias gerais

ARTIGO 1.º

1  As assembleias gerais poderão ser convocadas por cartas
registadas com aviso prévio de 15 dias, salvo se a lei exigir outras
formalidades ou se todos os sócios acordarem em prescindir do pré-aviso, nos termos do artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

1  A sociedade adopta a firma Transportes Tijóni, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Praça de Aniceto do Rosário,
1, 3.º, esquerdo, freguesia de Penha de França, concelho de Lisboa.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 7.º
Gerência
1  A gerência da sociedade, dispensada de caução pertence ao
sócio José Manuel Neto Henriques Trigo.
§ 1.º A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passivamente, com a assinatura de um gerente.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017997

TRILHA LÓGICA INFORMÁTICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 996/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 503320790;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 21/011030.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a
seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Trilha Lógica Informática, L.da, tem
a sua sede na Rua de Luís de Camões, 102, lote 4, rés-do-chão, esquerdo, em Lisboa, freguesia de Alcântara.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017994

SANTANDER CENTRAL HISPANO
SEGUROS  COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 349/010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505297213;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/011025.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de 7 500 000 euros para 22 500 000 euros, tendo sido alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, que
passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 5.º
O capital social é de 22 500 000 euros, encontrando-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro e é dividido em 22
500 000 acções ordinárias, cada uma, com o valor nominal de 1 euro.
Pelo outorgante, na qualidade de administrador e sob sua inteira
responsabilidade, foi ainda declarado.

ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros com condutor.
ARTIGO 3.º
1  O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio João
Fernando Henriques Fonseca, e outra no valor nominal de
2000 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Barreto de Almeida
Henriques Fonseca.
2  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, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4  Fica desde já nomeado gerente, o sócio João Fernando Henriques Fonseca.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a 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
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017967
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ORTOLAPA  SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

WIREFRAME  COMPUTAÇÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 964/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505786397;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/011019.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 962/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505790262;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011019.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

ARTIGO 1.º

1  A sociedade adopta a firma ORTOLAPA  Serviços Médicos, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua de Garcia de Orta, 59,
rés-do-chão, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

1  A sociedade adopta a firma WIREFRAME  Computação
Gráfica, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Rua do Abade de Faria, 35,
2.º, esquerdo, freguesia de Alto do Pina, concelho de Lisboa.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos, gestão e administração de centros médicos e clínicas médicas,
organização de seminários e congressos, formação profissional na
área da saúde, importação, exportação e colocação de produtos
médicos e afins.

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
do audiovisual, computação gráfica, técnicas de pós-produção, arquitectura, design e publicidade, e animação gráfica.

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 de
2500 euros cada uma, e uma de cada sócio.
2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a seis vezes o capital social.
3  Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

1  O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas, duas iguais de 2400 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Nuno Maria Contreiras Braz de Oliveira e Paulo Miguel
Boalma Bastos Coelho Palma, e outras duas iguais de 600 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Isabel Sofia Alves Inácio
Payne Pereira e Frederico João Soeiro dos Santos Cunha.
2  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 16 000 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, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.
4  Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Paulo Miguel
Boalma Bastos Coelho Palma e Frederico João Soeiro dos Santos
Cunha.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a 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
A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017962

ARTIGO 3.º

ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.
3  A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcialmente, 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 sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
ARTIGO 6.º
A cessão de quotas a 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 pacto 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 consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2  Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.
3  Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
São seus sócios, Diogo Sá-Chaves Pina de Carvalho e Rui Miguel
Aranha.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017958
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Yglesias de Oliveira  Consultório Médico, L.da
2  A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 85-B,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe podendo ainda 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 serviços médicos.

TÁXI JOSÉ SILVA FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

ARTIGO 3.º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 008/011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505794640;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011108.

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor de 2000 euros, pertencente ao sócio Miguel Pedro Collares
Pereira Yglésias de Oliveira, e outra no valor de 3000 euros, pertencente ao sócio João Pedro Garcia Yglesias de Oliveira.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Táxi José Silva Fernandes, Unipessoal, L.da
2  A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Coronel
Marques Leitão, 23, 2.º, direito, freguesia de São João de Brito,
concelho de Lisboa.
3  A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar
filiais, agências ou sucursais.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto no transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio.
ARTIGO 4.º
1  A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.
2  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Fica desde já nomeado gerente, o sócio.
ARTIGO 5.º
O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
ARTIGO 6.º
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.
É seu sócio, José da Silva Fernandes.
Está conforme o original.

ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
3  Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017948

SHOWSOFT  CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 000/011105; identificação de pessoa colectiva n.º 505826224;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011105.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma SHOWSOFT  Consultoria
Informática, L.da
2  A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de João Penha, 10, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.
3  Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada dentro de mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a consultoria e prestação de serviços relacionados com informática de gestão. Venda e compra de
equipamentos informáticos.
ARTIGO 3.º

6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017952

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, uma de cada sócio.

YGLESIAS DE OLIVEIRA  CONSULTÓRIO MÉDICO, L.DA

ARTIGO 4.º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 001/011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505737140;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011106.

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua
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criação, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares
e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está exercendo, 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.
ARTIGO 5.º
1  A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.
2  A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, desde já
nomeados gerentes.
3  Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
4  A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral,
para o efeito reunida, podendo a gerência ser entregue a terceiro
não sócio.
5  A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.
ARTIGO 6.º
Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
ARTIGO 7.º
As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.
São seus sócios, Philippe Louis Stephane Juliette Jules Cleirens e
Veronique Jeanne Irma Verhoeven.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017945

UBI BENE  VINHOS DE PORTUGAL, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9537; identificação de pessoa colectiva n.º 504486438; data da
apresentação: 010628.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017964

TREVAUTO  COMÉRCIO INDÚSTRIA
E REPRESENTAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 341; identificação de pessoa colectiva n.º 500290024; data da
apresentação: 010806.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017961
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SANTOS & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 423; identificação de pessoa colectiva n.º 500240655; data da
apresentação: 011030.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017954

SFN  SOCIEDADE DE FORMAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4486; identificação de pessoa colectiva n.º 503039233; data da
apresentação: 010927.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017951

UBILENE  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATÉRIAS
PLÁSTICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5861; identificação de pessoa colectiva n.º 503395633; data da
apresentação: 010608.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017923

VILAPOLIDE  MODAS E CONFECÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6301; identificação de pessoa colectiva n.º 503515310; data da
apresentação: 010629.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017912

SOCIEDADE ADMINISTRADORA GARMA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 597; identificação de pessoa colectiva n.º 501091998; data da
apresentação: 010706.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017906

SODORCA  IMOBILIÁRIA, PARTICIPAÇÕES
E GESTÃO, S. A.

RESTAURANTE RIO GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 065; identificação de pessoa colectiva n.º 501960899; data da
apresentação: 010629.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9737; identificação de pessoa colectiva n.º 500479658; data da
apresentação: 010628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017959

7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017904
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SIN FAN & FILHOS  IMPORTAÇÕES, EXPORTAÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3279; identificação de pessoa colectiva n.º 502728558; data da
apresentação: 010712.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017900
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ARTIGO 4.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro, e corresponde a uma quota com valor nominal de 5000 euros,
pertencente à sócia única REALTECH AG.
ARTIGO 5.º
1  A gerência da sociedade, será exercida, por um número de
gerentes o qual poderá variar entre um e três, conforme o determinado pela sócia única em assembleia geral.
2  Os gerentes poderão ou não ser remunerados, conforme for
determinado pela sócia única.
ARTIGO 6.º

ONI GRANDES REDES  INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.

Para vincular a sociedade, é suficiente a intervenção de um gerente.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 924/001122; identificação de pessoa colectiva n.º 504884956;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 65/66/011107.

Fica autorizada, nos termos legais, a distribuição de lucros aos sócios
no decurso do exercício.

ARTIGO 7.º

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do administrador José António dos Santos
Alegria, por renúncia, em 12 de Outubro de 2001, e a seguinte designação:
Designação de administrador, em 12 de Outubro de 2001, por
cooptação, João Manuel Filipe Pecegueiro, casado, Avenida da Igreja,
39, 1.º, direito, Lisboa.

A sócia única fica autorizada a efectuar suprimentos, e a providenciar à sociedade quaisquer bens ou serviços nos termos determinados pela sócia única e pela sociedade.

4 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017890

A sócia única, não detém participações em qualquer outra sociedade unipessoal.

ARTIGO 8.º

ARTIGO 9.º

ARTIGO 10.º

Z 2 PRODUTORA DE EVENTOS
PARA A COMUNICAÇÃO, L.DA

A sócia única fica pelo presente autorizada a realizar quaisquer
contratos com a sociedade no âmbito da prossecução do objecto
social.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 725/000908; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
54/011026.

ARTIGO 11.º

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 10 de
Outubro de 2001.
4 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lourenço.
3000017883

RAVTECH  CONSULTORIA DE SISTEMAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 909/011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505772329;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/011003.
Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma RAVTECH  Consultoria de Sistemas, Sociedade Unipessoal, L.da
ARTIGO 2.º
1  A sociedade tem a sua sede na Rua de Amílcar Cabral, 13,
6.º, J, na freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.
2  Por simples deliberação da gerência e observadas as formalidades legais, a sociedade poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

A gerência da sociedade fica autorizada a efectuar, após a constituição da sociedade, o levantamento de capital representativo da
entrada da sócia única, previamente depositado em instituição bancária, tendo em vista acorrer aos encargos de instalação da sociedade, designadamente a compra de equipamento e artigos que constituem o objecto social, bem como para fazer face as despesas de
constituição da sociedade.
ARTIGO 12.º
Fica desde já nomeado gestor Francisco Meireles, casado, residente na Rua de Amílcar Cabral, 13, 6.º, J, na freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017879

R. A. RAMOS  COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 865/010918; identificação de pessoa colectiva n.º 503404420;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/010918.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º e 4.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:
Aditados: n.os 4 e 5 ao artigo 6.º
2.º

ARTIGO 3.º

A sede social fica instalada na Rua de Almeida e Sousa, 60 e
60-A, em Lisboa, freguesia de Campo de Ourique, concelho de
Lisboa.
4.º

A sociedade tem como objecto social o desenvolvimento, comercialização, instalação, operação e manutenção de produtos de
hardware e software. Prestação de serviços de consultoria e formação em sistemas de hardware e software. Aquisição, subscrição e
venda de participações sociais. Aquisição e alienação de bens móveis e imóveis.

O capital social é de 5 000 000$ e está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e
correspondente à soma das quotas seguintes: uma de 3 500 000$, de
Rui Alexandre Peres Martins Ramos, outra de 1 250 000$, de Vanda Maria Alves da Rocha Guilherme Manaia Ramos, e outra de
250 000$, de Gonçalo Fernandes Tomás Vaz de Carvalho.
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6.º

CAPÍTULO II

4  Os gerentes designados em assembleia de sócios vinculam a
sociedade nos termos e condições fixadas pela referida assembleia.
5  Caso a sociedade delibere a destituição de algum dos gerentes, com ou sem justa causa, a indemnização a pagar será a correspondente à soma de três remunerações mensais que o gerente aufira
no momento da destituição.

Capital social, acções e obrigações
ARTIGO 4.º

5 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017872

1  O capital social é de 50 000 euros, representados por
50 000 acções nominativas, do valor nominal de 1 euro cada uma,
encontrando-se subscrito e realizado, em dinheiro, em 15 000 euros,
sendo o restante realizado, também em dinheiro, no prazo máximo
de cinco anos por interpelação que, nesse sentido, venha a ser feita
pelo órgão de administração.
2  Pode haver títulos representativos de 1, 10, 50, 100, 1000,
5000, 10 000 acções e múltiplos de 10 000 acções.

SIGNUM DAMASK SGPS, UNIPESSOAL, L.DA

ARTIGO 5.º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 813/010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505666871;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 58/011026.

1  As acções podem revestir forma meramente escritural, sem
incorporação de títulos.
2  As acções tituladas podem ser convertidas em acções escriturais.
3  A transmissão de acções escriturais está sujeita às disposições legalmente estabelecidas para a transmissão das acções nominativas.
4  O custo das operações de registo das transmissões, conversões, bem como qualquer outro custo relativo às acções escriturais,
é suportado pelo respectivo titular, segundo critério a fixar pela
assembleia geral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.

Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, foi
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 12.º, que passou
a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 12.º
Fica a sociedade autorizada a adquirir e alienar ao sócio único
acções de sociedades cotadas em bolsa em Portugal, a fazer sobre as
mesmas operações de derivados, nomeadamente opções e swaps e,
bem assim, celebrar quaisquer outros negócios jurídicos que sirvam a
prossecução do objecto da sociedade.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017867

RÁDIO MILÉNIO  EMISSÕES DE RADIODIFUSÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 692/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505507226;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/010711.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Firma, sede, objecto e duração
ARTIGO 1.º
A sociedade passa a adoptar a firma Rádio Milénio  Emissões
de Radiodifusão, S. A.
ARTIGO 2.º
1  A sociedade tem a sua sede na Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 19, 18.º, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.
2  O conselho de administração poderá deliberar deslocar a sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou de concelho limítrofe.
ARTIGO 3.º
1  A sociedade tem por objecto a radiodifusão sonora, produção e emissão de programas e prestação de serviços na área de comunicação social.
2  A sociedade pode adquirir livremente participações em sociedades com objecto diferente do acima referido, em sociedades de
responsabilidade ilimitada, bem como em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas,
podendo ainda participar em outros projectos de cooperação entre
sociedades dentro e fora do território nacional.
3  A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 6.º
Nos aumentos do capital social em dinheiro os accionistas têm o
direito de preferência na proporção das acções que possuírem, salvo
se a assembleia geral, de acordo com a lei, deliberar de modo diferente.
ARTIGO 7.º
A sociedade pode emitir obrigações nos termos das disposições
legais aplicáveis e nas modalidades permitidas por lei, em conformidade com as condições que vierem a ser deliberadas pela assembleia
geral.
ARTIGO 8.º
A aquisição e alienação de acções e obrigações próprias poderá
realizar-se nas condições e com os limites da lei.

CAPÍTULO III
Órgão sociais
SECÇÃO I
Assembleia geral
ARTIGO 9.º
1  A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e dos
presentes estatutos, são obrigatórias para todos os accionistas.
2  Constituem a assembleia geral todos os accionistas com direito a voto.
3  A cada 100 acções corresponde um voto.
4  A participação dos accionistas com direito de voto nas reuniões da assembleia geral depende do facto de terem as suas acções
averbadas, registadas ou depositadas na sociedade.
5  Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
nos termos da lei, quer sejam pessoas singulares ou colectivas, deverão ser entregues ao presidente da mesa da assembleia geral antes do
início da reunião.
ARTIGO 10.º
A mesa da assembleia geral, a eleger por um mandato de quatro
anos, prorrogável uma ou mais vezes, é constituída por um presidente e por um secretário, os quais podem ser accionistas.
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SECÇÃO II
Conselho de administração
ARTIGO 11.º
1  A administração da sociedade caberá ao conselho de administração, a eleger em assembleia geral, para um mandato de quatro
anos, prorrogável uma ou mais vezes, é composto por um, três ou
cinco membros efectivos, ou em alternativa, nos termos e dentro
dos limites da lei, a um administrador único com mandato idêntico
conforme for deliberado pela assembleia geral.
2  Caso a assembleia geral opte por eleger o conselho de administração, designará o respectivo presidente, podendo igualmente
eleger administradores suplentes até ao limite fixado por lei.
ARTIGO 12.º
A responsabilidade de cada administrador, ou do administrador
único deverá ser caucionada por alguma das formas admitidas por
lei, na importância que for deliberada pela assembleia geral fixando-se aquela, pelo menos, no limite mínimo fixado por lei, excepto se
a assembleia geral deliberar a dispensa de caução por parte dos administradores, verificado que seja o condicionalismo legal.
ARTIGO 13.º
Compete, em geral, ao conselho de administração ou ao administrador único a prática de todos os actos de gestão da sociedade de
prossecução do respectivo objecto social, designadamente, aqueles
que não caibam na competência expressamente atribuída pelos estatutos ou pela lei a outros órgãos sociais.
ARTIGO 14.º
1  Caso a assembleia geral opte por eleger um conselho de administração, este pode delegar a gestão corrente da sociedade num
administrador-delegado ou numa comissão executiva.
2  A comissão executiva será formada por três membros do
conselho de administração, escolhidos pelo próprio conselho de
administração.
3  Competirá ao administrador-delegado ou à comissão executiva
a gestão corrente da sociedade com os poderes de administração que
lhe sejam delegados pelo conselho de administração.
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c) Pela assinatura de um administrador, ou de um ou mais procuradores, quando mandatados pelo conselho de administração para
a prática desse acto ou categoria de actos.
3  Caso a assembleia geral opte por eleger um conselho de administração, a sociedade obriga-se com a assinatura de três administradores, ou somente de dois administradores, contanto que um destes últimos seja o presidente do conselho de administração, nos casos
adiante enumerados:
a) Aquisição, alienação, oneração, arrendamento ou trespasse de
quaisquer bens imóveis ou estabelecimentos;
b) Aquisição, alienação ou oneração de quaisquer participações da
sociedade noutras sociedades;
c) Contracção de empréstimos ou celebração de contratos de financiamentos, incluindo empréstimos e financiamentos a longo
prazo, internos ou externos;
d) Prestação de cauções e quaisquer garantias pela sociedade;
e) Aquisição ou alienação de carteiras de seguros.
ARTIGO 17.º
A remuneração dos administradores será a que for fixada em assembleia geral, podendo este órgão deliberar para o efeito a constituição de uma comissão de remunerações.

SECÇÃO III
Fiscal único e secretário da sociedade
ARTIGO 18.º
1  A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a
um fiscal único suplente.
2  Compete à assembleia geral designar os revisores oficiais de
contas ou as sociedades de revisores oficiais de contas que assumirão
o cargo de fiscal único e fiscal único suplente, a eleger em assembleia geral, por um mandato de três anos ou prorrogável uma ou
mais vezes.
ARTIGO 19.º
O conselho de administração da sociedade designará o secretário
e o secretário suplente da sociedade, cujos mandatos, competências
e poderes são os estabelecidos na lei.

ARTIGO 15.º
1  Caso a assembleia geral opte por eleger um conselho de administração, este reunir-se-á quando e onde o interesse social o exigir,
uma vez convocado, por qualquer forma legalmente admitida, pelo
presidente ou quaisquer outros dois administradores.
2  Competem, em especial, ao presidente do conselho de administração a coordenação e a orientação geral das actividades do
conselho de administração.
3  A repartição de pelouros, bem como as regras de funcionamento do conselho de administração, a existir, constarão de regulamento fixado pelo conselho de administração e a ser submetido à
prévia aprovação da assembleia geral.
4  Qualquer membro do conselho de administração pode fazerse representar em cada reunião por outro administrador, que exercerá o direito de voto em nome e sob a responsabilidade do administrador que representa.
5  Os poderes de representação serão conferidos por carta ou
fax dirigidos ao presidente.
6  As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos administradores presentes ou representados, tendo o presidente ou
quem o substitua voto de qualidade.
7  Na sua falta ou impedimento temporário, o presidente é
substituído no exercício das suas funções pelo administrador a quem
confie a sua representação.
ARTIGO 16.º
1  A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador
único.
2  Caso a assembleia geral opte por eleger um conselho de administração, a sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procurador, mandatado pelo conselho de administração para a prática desse
acto ou categoria de actos;

CAPÍTULO IV
Aplicação dos resultados
ARTIGO 20.º
1  Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem que a lei fixar para a constituição ou reintegração da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral,
livremente determinar por maioria simples dos votos expressos.
2  A sociedade poderá proceder à distribuição aos sócios de
adiantamentos sobre os lucros no decurso do exercício, nos termos
que venham a ser definidos em assembleia geral, e desde que tais
adiantamentos se conformem com os limites estabelecidos na lei.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação
ARTIGO 21.º
A dissolução e liquidação da sociedade for-se-ão nos termos da lei
e, quanto à liquidação, nas condições que a assembleia geral deliberar.
Designação dos órgãos sociais.
Período: quadriénio de 2001-2004.
Administrador único: Luís Nobre Guedes, casado, Avenida do
Conselheiro Fernando de Sousa, 19, 18.º, Lisboa; secretário, Pedro
Dias de Sousa Pestana Bastos, casado, residente com o anterior;
secretário suplente, João Sérgio Feio Antunes Ribeiro, solteiro, maior,
residente com os anteriores.
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Fiscal único: Freire, Loureiro e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente, António Dias e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017862

TRANS-PREVLAD  TRANSPORTES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 515/010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505437791;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/011112.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a
seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
1  A gerência da sociedade incumbe ao sócio Vladimir
Fedotovitch Dioudine Popov e ao não sócio, Veladimiro do Vale
Margarido, já designados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.
2  A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passivamente com assinatura de um gerente.
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1  Apresentação n.º 23/
011112.
Deslocação de sede: Rua da Cruz da Carreira, 41, 2.º, E, freguesia
da Pena, Lisboa.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017859

WISDOM TELE VISION  SISTEMAS INFORMÁTICOS
PARA TELEVISÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 458/010430; identificação de pessoa colectiva n.º 505377691;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/011106.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:
Designação de gerentes, em 2 de Abril de 2001: Mário João
Baltazar do Couto Sousa, casado, Rua das Sesmarias, casa 25, Quinta
da Beloura, Sintra, e Alexandre Alberto Tavares Fraser Monteiro,
casado, Alameda dos Oceanos, 4.32,01 L, 5.º, A, Lisboa, designados
pela sócia Wisdon e Technology  Serviços de Internet, L.da; Francisco José de La Fuente Rua, casado, Avenida Sidónio Pais, 28, 2.º,
esquerdo, Lisboa, e Gerard Romy Belilos, casado, Via Augusta, 211,
Barcelona, designados pela sócia Media Producciones, S. L.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017856

RUSTIBANOS  INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 882/001109; identificação de pessoa colectiva n.º 505090333;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 79/82/83/011026.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de António da Silva Maurício e
de Manuel Vieira de Faria, por renúncia, em 23 de Agosto de 2001,
e foi alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 7.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 6000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais

de 1500 euros cada uma, tituladas uma em nome de cada um
dos sócios.
ARTIGO 7.º
2  Ficam nomeados gerentes, sem remuneração, os sócios, João
Manuel Valério Branco, Maria João Teles Grilo Paula Pais, Jacinto
José Canhoto Letras e João Paulo Lima de Sintra.
3  A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de três gerentes.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017846

TRANS MILÉNIO  TRANSPORTES
DE DOCUMENTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 974/011022; identificação de pessoa colectiva n.º 504260421;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 32/011022.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de 405 000$ para 5000 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a seguinte redacção:
1.º
A sociedade mantém a firma Trans Milénio  Transportes de
Documentos, L.da, fica com a sua sede na Rua de Domingos Sequeira,
66, 3.º, direito, sala 1, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.
3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido em três quotas: duas iguais de 2000 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Paulo Miguel Salgueiro Catarino Fortes e Luís
Miguel Valente Oliveira Pica, e uma de 1000 euros, pertencente ao
sócio Bruno Manuel Rodrigues Marques.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017843

TRIGLOBAL  SERVIÇOS DE ECONOMIA
E GESTÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 984/011024; identificação de pessoa colectiva n.º 504619721;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/011024.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma TRIGLOBAL  Serviços de
Economia e Gestão, L.da
2  A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Alameda dos
Oceanos, lote 3.10.07.B, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.
3  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de contabilidade, fiscalidade, gestão, economia e consultadoria nas
mesmas áreas.
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ARTIGO 3.º

GARCIA DE MATOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, L.DA

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.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 378;
identificação de pessoa colectiva n.º 501995480; data da entrada:
28062001.

ARTIGO 4.º

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 15 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.

1  A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.
2  Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.
3  Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
ARTIGO 5.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, 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.
São seus sócios, Carlos Alberto Fernandes Laura Lino da Silva e
António Manuel Barata Alves.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem.
3000017839
LOURINHÃ

PERUGEL FROTA  SOCIEDADE TRANSPORTES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1179/
20011010; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/011122.
Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Nomeação de gerente: Nuno Jorge Filipe Andrade, casado, com
capacidade profissional.
Data: 16 de Novembro de 2001.
Está conforme o original.

Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018213

LOURISTRADA  CONSTRUÇÃO CIVIL DE VIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 845;
identificação de pessoa colectiva n.º 503902101; data da entrada:
28062001.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 7 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018211

DEKMART  CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1021;
identificação de pessoa colectiva n.º 504844067; data da entrada:
28062001.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 2 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018208

CHORNELA, CONSTRUÇÕES, L.DA

7 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018227

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 907;
identificação de pessoa colectiva n.º 504156586; data da entrada:
20010628.

RO  RAÇÕES OESTE PARA ANIMAIS, L.DA

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 3 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 730;
identificação de pessoa colectiva n.º 503474282; data da entrada:
20010628.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 11 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.
Está conforme o original.

Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018204

DELKER & COSTA, COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

23 de Novembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018220

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803146; data da entrada:
28062001.

AUTO LOURINHANENSE  COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 5 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 968;
identificação de pessoa colectiva n.º 504414046; data da entrada:
20010627.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.
Está conforme o original.
13 de Novembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018217

Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018198

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO CABEÇO
DO MOINHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 788;
identificação de pessoa colectiva n.º 503683680; data da entrada:
28062001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018193

SUINOBOM  CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE SUÍNOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 561;
identificação de pessoa colectiva n.º 502710039; data da entrada:
28062001.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 21 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018190

SILVICASA  PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 229;
identificação de pessoa colectiva n.º 501175342; data da entrada:
28062001.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 22 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018187

AGRO-PECUÁRIA DO TARDETE, L.DA
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CLÁUSULA 2.ª
Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria farmacêutica, farmácia, fabricação e preparação de manipulados, compra, venda
e revenda de drogas de uso medicinal e ou quaisquer outros produtos
químicos e ou outras substâncias de uso medicinal, bem como a
importação, exportação, compra, venda e revenda de especialidades
farmacêuticas, medicamentos homeopáticos, cosmética, perfumaria,
produtos destinados à higiene, profilaxia, puericultura, ortopedia e
fitoterapêuticos, compra, venda e revenda, a retalho e por grosso
de produtos farmacêuticos, cosméticos e perfumes.
CLÁUSULA 3.ª
Capital
1  O capital social, no montante total de 252 000,00 euros,
integralmente subscrito e realizado, correspondendo à quota da sócia única Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes Vigário, com o
valor nominal de igual montante.
2  A quota, foi subscrita e realizada pela sócia única e é constituída por uma parte em espécie, correspondente à transferência
do estabelecimento comercial de farmácia denominado Farmácia
Cipriano, instalado e em funcionamento na Rua do Dr. Mário Sacramento, 9, cave, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho
de Odivelas, sendo o estabelecimento transferido para a sociedade
com todos os seus móveis e utensílios e demais direitos constitutivos, bem como o direito ao arrendamento, para o exercício da mesma
actividade, incluindo o respectivo alvará n.º 3318 emitido pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento  INFARMED, em
29 de Agosto de 1979, a favor da primeira outorgante, no montante de 251 109 euros e 30 cêntimos, conforme relatório de avaliação do revisor oficial de contas emitido em 21 de Novembro de
2001 e, por outra parte em dinheiro, no montante de 890 euros e
70 cêntimos.
CLÁUSULA 4.ª
Negócios da sócia com a sociedade

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 95; identificação de pessoa colectiva n.º 500586241; data da entrada:
28062001.

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, nos termos do disposto no artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais, desde que tais negócios sirvam a prossecução
do objecto social e obedeçam à forma legal prescrita, a qual deverá
ser sempre por escrito.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva, a acta n.º 13 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitantes ao ano de exercício de 2000.

CLÁUSULA 5.ª

Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo Peixoto Cerqueira Reis.
3000018183

Suprimentos
A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deliberação escrita da sócia única, na qual se fixarão as respectivas
condições.
CLÁUSULA 6.ª

ODIVELAS

Gerência e representação

FARMÁCIA CIPRIANO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 728/
20011206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20011206.
Certifico que Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes Vigário,
casada com António José Fernandes Vigário na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:
CLÁUSULA 1.ª

1  A administração e representação da sociedade incumbem à
gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um mais gerentes, podendo ser gerentes
quer a única sócia quer pessoas estranhas à sociedade, ficando desde
já designada gerente a dita sócia Dr.ª Maria Leonor Lopes Cipriano
Fernandes Vigário.
2  Em caso algum os gerentes poderão obrigar a sociedade em
actos ou documentos que não digam respeito aos negócios sociais,
sobretudo em letras de favor, fianças, avales, abonações ou actos
semelhantes.
CLÁUSULA 7.ª

Denominação, sede e duração

Forma de obrigar a sociedade

1  A sociedade adopta a denominação Farmácia Cipriano, Sociedade Unipessoal, L.da
2  A sociedade terá a sua sede na Rua do Dr. Mário Sacramento, 9, cave, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de
Odivelas, podendo a gerência deslocar a sua sede para onde lhe
aprouver, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como estipular domicílio particular para determinados negócios e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, em Portugal ou no estrangeiro e terá duração indeterminada.

A sociedade obriga-se, incluindo a sua representação em juízo, ou
fora dele, com a assinatura de um gerente.
CLÁUSULA 8.ª
Lucros
Os lucros apurados no balanço anual, após a dedução das percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhe-á, dado o destino
que vier a ser deliberado em assembleia geral.
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do património afecto ao estabelecimento comercial designado por
Farmácia Cipriano, e à entrada em dinheiro de 890 euros 70 cêntimos, igualmente efectuada pela Dr.ª Maria Leonor Lopes Cipriano
Fernandes Vigário.
3  Avaliação dos bens:
A realização da parte do capital social, a realizar em espécie, será
efectuada mediante a transferência do estabelecimento comercial
denominado Farmácia Cipriano, sito na Póvoa de Santo Adrião, Rua
do Dr. Mário Sacramento, 9, cave, que inclui a totalidade do património afecto ao exercício da actividade empresarial do mesmo estabelecimento, constante do balanço realizado em 30 de Setembro
de 2001, anexo ao presente relatório, do qual faz parte integrante
e indissociável, que se avalia no valor líquido total de 251 109 euros
e 30 cêntimos, correspondente a 50 342 895$30, e o alvará de farmácia n.º 3318, registado em 29 de Agosto de 1979, em nome da
Dr.ª Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes, pelo INFARMED 
Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, do Ministério da
Saúde.
4  Valorização dos bens a integrar no capital social:
O valor total atribuído aos bens a transferir para a sociedade a
constituir, como realização da parte do capital social a realizar
em espécie de acordo com o conteúdo do n.º 3 do presente
relatório, foi de 251 109 euros e 30 cêntimos, correspondente a
50 342 995$30.
5  Transferência do estabelecimento:
O alvará de farmácia n.º 3318, está registado, em 29 de Agosto
de 1979, em nome da Dr.ª Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes
Vigário, pelo INFARMED  Instituto Nacional da Farmácia e do
Medicamento, do Ministério da Saúde, não havendo qualquer impedimento conhecido para a sua transferência em favor de uma sociedade com o objectivo social que está descrito na cláusula 2.ª dos
estatutos da sociedade a constituir, de cujo projecto me foi entregue
uma cópia.
A titularidade de todos os bens, sujeitos a registo, que passam a
integrar o património da sociedade a constituir, e objecto da presente avaliação, será transferida para a nova sociedade.
6  Conclusão:
Tendo em consideração o exposto nos números anteriores do
presente relatório, é minha convicção que o valor atribuído aos bens
transferidos para a nova sociedade, como realização de parte do seu
capital social, pela sócia Dr.ª Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes Vigário, se encontra correctamente valorizado, pelo que nada
obsta a que seja concretizada a entrada em espécie, referida no presente relatório, como parte do capital social da sociedade Farmácia
Cipriano, Unipessoal, L.da

Participação noutras sociedades
A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas, com objecto diferente do
seu, podendo ainda a sociedade associar-se, pela forma que entender
mais conveniente a quaisquer entidades, simples ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscalização, ou nelas tornar interesses sob qualquer forma.
CLÁUSULA 10.ª
Disposição transitória
A gerência fica expressamente autorizada, antes do registo da
sociedade, a proceder ao levantamento do capital social, depositado
em conta aberta em nome da sociedade acima identificada, tendo
em vista o pagamento de despesas inerentes à constituição e registo
da mesma.
CLÁUSULA 11.ª
Direcção técnica
A direcção técnica fica confiada à sócia Dr.ª Maria Leonor Cipriano Fernandes Vigário, farmacêutica responsável, que a exercerá
nos termos da legislação aplicável.
E cujo capital foi realizado em parte, em espécie, devidamente
comprovada pelo seguinte relatório do revisor oficial de contas.
Relatório
1  Introdução:
Nos termos, e para os efeitos do n.º 1 do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais, foi-me solicitado pela Dr.ª Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes Vigário, contribuinte n.º 112855610,
bilhete de identidade n.º 2583186, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 12 de Abril de 2000, a verificação da
entrada em espécie que efectuará como realização de parte do
capital social da sociedade unipessoal a constituir com a
denominação de Farmácia Cipriano, Unipessoal, L.da, contribuinte
provisório n.º P 505615720.
2  Capital social:
O capital social da nova sociedade a constituir, será de
252 000,00 euros, que corresponde à soma da subscrição em espécie
efectuada pela Dr.ª Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes Vigário, no valor de 251 109 euros e 30 cêntimos, correspondente a
50 342 895$30; montante este que constitui o valor da totalidade

Lisboa, de 21 de Novembro de 2001.  Hélder Tomé Correia da
Palma Veiga, revisor oficial de contas n.º 480.

Balanço
Activo

1 de Janeiro de 2001 a 30 de Setembro de 2001

POC

1 de Setembro de 2001
Imobilizado

AB

AP

Capital próprio e passivo

AL

43 a 449 Imobilizações incorpóreas

200 000,00

133 320,00

66 680,00

42 a 448 Imobilizações corpóreas ...

39 162 507,00

29 575 858,00

9 586 649,00

41 a 447 Investimentos financeiros

70 000,00

Subtotal ....................

39 432 507,00

70 000,00
29 709 178,00

9 723 329,00

Capital próprio:
51

Existências ........................
Clientes .............................
Aplicações tesouraria ......

12 910 704,57
27 848 776,00
10 625 609,10

12
11

Depósitos à ordem ...........
Caixa ..................................

7 230 707,80
250 000,00

Subtotal ....................

58 865 797,47

27

0,00

0,00

12 910 704,57
27 848 776,00
10 625 609,10
0,00
7 230 707,80
250 000,00
58 865 797,47

562 + 563
+ 57 + 58
59

98 298 304,47

29 709 178,00

68 589 126,47

2 745 110,80

Reservas de reavaliação .......................

432 653,00

Outras:
Resultados transitados:
Resultados de 1 de Janeiro de 2001 a
30 de Setembro de 2001 ..................

47 165 131,50

Subtotal ...........................................

50 342 895,30

22
23

Fornecedores .........................................
Empréstimos obtidos ...........................

23 453 077,00

24
26
29

Sector público estatal ..........................
Outros devedores e credores ...............
Previsões ...............................................
Subtotal .....................................

 9 279 524,00
4 072 678,00

27

Acréscimos e diferimentos .................................

88
Passivo:

Acréscimos e diferimentos
Total do activo ........

Capital ...................................................
Reservas:

561

Circulante
32 a 37
21
18

1 de Setembro
de 2001

POC

Total capital próprio e passivo

O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)  O Sujeito Passivo, Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes Vigário.

18 246 231,00
68 589 126,30
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Demonstração de resultados
Maria Leonor L. Cipriano F. Vigário.
1 de Janeiro de 2001 a 30 de Setembro de 2001
Custos
61 Custo das mercadorias vendidas .......................................................................................................................................
62 Serviços e fornecimentos de terceiros .............................................................................................................................
63 Impostos ...........................................................................................................................................................................
64 Despesas com o pessoal ...................................................................................................................................................
65 Outros custos e perdas operacionais ................................................................................................................................
68 Custos e perdas financeiras ..............................................................................................................................................
69 Custos e perdas extraordinárias .......................................................................................................................................

183 096 162,00
4 753 114,50
16 156,00
8 453 684,00
1 884 808,00
59 257,00
3 000,00

Total dos custos ....................................................................

198 266 181,50

Lucro do período de 1 de Janeiro de 2001 a 30 de Setembro de 2001 ..............................................................................

47 165 131,50
245 431 313,00

Proveitos
71 Vendas ..............................................................................................................................................................................
72 Serviços prestados ............................................................................................................................................................
78 Proveitos e ganhos financeiros .......................................................................................................................................
79 Proveitos e ganhos extraordinários .................................................................................................................................

244 977 471,00

453 842,00


Total dos proveitos ...............................................................

245 431 313,00

O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)  O Sujeito Passivo, Maria Leonor Lopes Cipriano Fernandes Vigário.
Esta certidão está conforme o original.
A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

DR.A MARIA CELESTE SILVA LOPES DOMINGUES,
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 696;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/20011206.
Certifico que Maria Celeste da Silva Lopes Domingues, casada com
Paulo Jorge Vieira Domingues na comunhão de adquiridos, constitui
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
1  A sociedade adopta a firma Dr.ª Maria Celeste Silva Lopes
Domingues, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida do Professor Dr. Augusto Abreu Lopes, 45, rés-do-chão, esquerdo, na freguesia e concelho de Odivelas, e durará por tempo indeterminado.
2  Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho, podendo igualmente criar sucursais, delegações ou quaisquer outras formas de representação no território nacional ou estrangeiro.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto o comércio e indústria farmacêutica, farmácia, fabricação e preparação de manipulados, compra, venda
e revenda de drogas de uso medicinal e ou quaisquer outros produtos
químicos e outras substâncias de uso medicinal, bem como a importação, exportação, compra, venda e revenda de especialidades farmacêuticas, calçado, dermocosméticos, consumíveis médico-hospitalares, meios e agentes auxiliares e complementares de diagnóstico,
medicamentos homeopáticos, fitosanitários, nutrição, cosmética,
perfumaria, esteticista, produtos destinados à higiene, profilaxia, puericultura, ortopedia e próteses, compra, venda e revenda a retalho
e por grosso de produtos farmacêuticos, cosméticos e perfumes e
prestação de serviços.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado, é no valor de
216 000 euros, correspondendo a 43 304 112$, sendo constituído
por uma parte em espécie, correspondente ao estabelecimento comercial de farmácia denominado Farmácia Almeida, situado na Rua
do Professor Doutor Augusto Abreu Lopes, 45, rés-do-chão, esquerdo, na freguesia e concelho de Odivelas, e respectivo alvará de far-

1000029659

mácia n.º 3838, emitido em 15 de Junho de 1987, a favor da outorgante, no montante de 215 414 euros e 21 cêntimos, conforme
relatório de avaliação do revisor oficial de contas emitido em 15 de
Outubro de 2001, e por uma outra parte em dinheiro, no montante
de 585 euros e 79 cêntimos, conforme guia de depósito bancário,
estando o mesmo representado por uma única quota de igual valor,
subscrita pela sócia única Dr.ª Maria Celeste da Silva Lopes Domingues.
ARTIGO 4.º
1  A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de uma gerência,
que poderá ser remunerada ou não conforme a sócia única vier a
deliberar.
2  Fica desde já nomeada gerente a sócia única Dr.ª Maria Celeste da Silva Lopes Domingues, podendo vir a ser também nomeados como gerentes pessoas estranhas à sociedade.
3  A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, sem
prejuízo do previsto no número seguinte.
4  A sociedade poderá igualmente constituir mandatários, que
poderão obrigar a sociedade nos termos da respectiva procuração
outorgada para o efeito.
5  A gerência fica expressamente autorizada, mesmo antes do
registo da sociedade, a contrair empréstimos, assinar letras e livranças, comprar, vender e ou onerar bens móveis e imóveis que façam
ou não parte do activo imobilizado da sociedade e bem assim outorgar todos os contratos, gratuitos ou onerosos, nos termos e condições que tiver por convenientes.
ARTIGO 5.º
Com vista a servir a prossecução do objecto da sociedade a sócia
única fica autorizada a decidir a constituição de prestações suplementares de capital até ao limite de cinco vezes o valor do capital
social, e bem assim a celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
incluindo contratos de suprimentos, sempre por forma escrita, se
outra mais solene não for exigida por lei.
Esta certidão está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.
1000034338
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PORTALEGRE
CASTELO DE VIDE

MENDES & MENDES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula n.º 88/
900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502332700; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/011217.
Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe aumentou o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, tendo, em consequência, redenominado e alterado o artigo 3.º do respectivo contrato ficando com a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros
cada, pertencendo uma ao sócio Francisco da Cruz Valente Mendes
e outra à sócia Maria da Piedade Moura Valente Mendes.
Conferida, está conforme o original.
17 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, Maria Augusta Massena
Pinto.
1000002932
ELVAS

4325

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Pela inscrição n.º 8 e com a apresentação n.º 45/20011128.
Alteração do contrato com reforço por redenominação e
renominalização.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 10 024 100$, após o reforço de 5 024 100$ em dinheiro, sendo:
a) 12 050$, para renominalização do valor nominal de cada acção
para 5 euros;
b) E de 5 012 050$, mediante a emissão de 5000 novas acções
ordinárias, ficando, o referido artigo, com a seguinte redacção:
ARTIGO 5.º
1  O capital social é de 50 000 euros e encontra-se integralmente subscrito e realizado.
2  O capital social é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada
uma com o valor nominal de 5 euros.
3  O capital poderá ser elevado até 25 000 000 de euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração
que, nos termos legais fixará a forma, as condições de subscrição e
as categorias de acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou
outras permitidas por lei.
O texto completo e actualizado dos estatutos foi depositado na
pasta respectiva.
Conferida, está conforme o original.

JOSÉ LUÍS NERES CACHAPA  ASSISTÊNCIA
VETERINÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 647/910905;
identificação de pessoa colectiva n.º 502612223; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20011214.
Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foram registados os seguintes actos:
Redenominação e aumento do capital.
Quantia do aumento 602 410$, por incorporação de reservas livres.
Tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social
o qual ficou com a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 euros cada,
e pertence uma a cada um dos sócios, Dr.ª Maria José Caldeira Duarte
e Dr. José Luís Neres Cachapa.
Está conforme original.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
20 de Dezembro de 2001.  A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires.
1000002785

CARPINTARIA RODRIGUES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 621/910204;
identificação de pessoa colectiva n.º 502492554.
Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.
Está conforme.
20 de Dezembro de 2001.  A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires.
1000002783

PORTO
MAIA

DATAVENIA  GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6245/980210;
identificação de pessoa colectiva n.º 504086626.

14 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000003021

VIACATARINA GEST  GESTÃO DE CENTROS
COMERCIAIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6682/960116;
identificação de pessoa colectiva n.º 503601616.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Pela inscrição n.º 12 e com a apresentação n.º 46/20011128.
Alteração do contrato com reforço por redenominação e
renominalização.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 10 024 100$, após o reforço de 5 024 100$ em dinheiro, sendo:
a) 12 050$, para renominalização do valor nominal de cada acção
para 5 euros;
b) E de 5 012 050$, mediante a emissão de 5000 novas acções
ordinárias, ficando, o referido artigo, com a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
1  O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subscrito e realizado e é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada uma
com o valor nominal de 5 euros.
2  O conselho de administração com parecer favorável do conselho fiscal, fica autorizado a elevar o capital até 100 000 euros,
por uma ou mais vezes.
O texto completo e actualizado dos estatutos foi depositado na
pasta respectiva.
Conferida, está conforme o original.
14 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000003023

CARLOS FERREIRA & HENRIQUES  SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 837/
20010417; identificação de pessoa colectiva n.º 504932233.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:
Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 16/20011203.
Alteração do contrato.

4326

N.º 49  27 de Fevereiro de 2002

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

Artigo alterado: 2.º, ficando, assim, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Acácio
Martins Marinho e Vítor Manuel da Conceição Silva.

O seu objecto consiste na construção civil; promoção imobiliária;
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; comércio; importação e exportação de materiais de construção; engenharia civil e obras públicas.

ARTIGO 5.º

Conferida, está conforme o original.

1  A administração e representação da sociedade ficam afectas
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral. Ficam desde
já designados gerentes ambos os sócios, Acácio Martins Marinho e
Vítor Manuel da Conceição Silva.

20 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000003026

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

O texto completo e actualizado dos estatutos foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

CORREIA NEVES & NEVES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 483/
850125; identificação de pessoa colectiva n.º 501497854.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:
Pela inscrição n.º 7 e com a apresentação n.º 5/20010730, e respectivo averbamento n.º 1, com a apresentação n.º 14/20011203.
Alteração do contrato, por reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 502 410$, sendo 100 000$
de reservas legais, 263 294$70 de reservas livres; e 139 115$30 de
resultados transitados, ficando, assim, o referido artigo, com a seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas do sócio Eduardo Manuel de Freitas Neves no valor de 3750 e 625 euros, respectivamente,
outra de 625 euros, pertencente a sócia Mavíldia da Purificação
Soares Correia Neves.
O texto completo e actualizado dos estatutos foi depositado na
pasta respectiva.
Conferida, está conforme o original.
20 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000003027

14 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000003030
PAREDES

SOBRINHO & REYNAUD MÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2087/
991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504648055; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 22/011210.
Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada,
cujas contas foram aprovadas em 29 de Novembro de 2001.
Está conforme.
14 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro.
1000002961

055  GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1723/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503975591; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 19/011210.
Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado o
seu capital em 602 410$, por incorporação de reservas, tendo sido
dada nova redacção ao artigo 3.º do pacto cujo teor passou a ser o
seguinte:
ARTIGO 3.º

EMPREITEIRA ROSENTAL DE PINTURA
E REVESTIMENTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 453/
891109; identificação de pessoa colectiva n.º 502242345.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:
a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 48/20011128:
Cessação de funções da gerente Maria Argentina da Silva Paiva
Moreira, por renúncia, em 21 de Novembro de 2001;
b) Pela inscrição n.º 6 e com a apresentação n.º 49/20011128:
Alteração do contrato por reforço e redenominação.
Artigos alterados: 1.º, 2.º, 3.º, e n.º 1 do 5.º
Capital redenominado: 5000,00 euros, após o reforço de
3004,80 euros, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios, na proporção das suas quotas e a acrescer às mesmas, ficando, os referidos
artigos, com a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Empreiteira Rosental de Pintura e
Revestimentos, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Visconde de
Barreiros, 189, 4.º, esquerdo, na Maia.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a construção civil, remodelação,
ampliação, pinturas e revestimentos, compra e venda de imóveis
(revenda dos adquiridos para esse fim).

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel Nascimento
Araújo e Jorge Manuel Dias de Sousa Machado.
Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.
Está conforme.
14 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro.
1000002965

ACADEMIA DE ESTUDO DE PAREDES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1027/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502551011; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 15 e 16/011210.
Certifico que, em relação a sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 27 de Agosto de 2001, da gerente Maria
Isabel da Rocha Couto, por destituição, tendo sido ainda designado
gerente, na mesma data, o sócio Luís Nunes Lourenço e, em consequência, foi dada nova redacção ao n.º 2 do artigo 4.º do seu contrato que passou a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
2  Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.
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Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.
Está conforme.
14 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribeiro da Costa Nunes.
1000002970

JOÃO LUÍS MARTINS ESTEVES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2644/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505812797; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 13/011210.
Certifico que entre João Luís Martins Esteves e mulher, Maria
Alice de Sousa Moreira Martins Esteves, casados em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma João Luís Martins Esteves, L.da
ARTIGO 2.º
1  A sua sede é na Rua Central da Gandra, 34/38, da freguesia
de Gandra, do concelho de Paredes.
2  A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.
ARTIGO 3.º
O seu objecto consiste na actividade de programação e informática, comércio de sistemas de informação e material de escritório.
Formação.
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no
valor de 20 000 euros, pertencente ao sócio João Luís Martins Esteves, e outra no valor de 5000 euros, pertencente à sócia Maria
Alice de Sousa Moreira Martins Esteves.
ARTIGO 5.º
1  É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2  A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo.
ARTIGO 6.º
1  A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio João Luís Martins
Esteves, que desde já é nomeado gerente e a quem mais vier a ser
nomeado em assembleia geral.
2  A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3  Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes
poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.
Está conforme.
14 de Dezembro de 2001.  A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
1000002975
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Conselho fiscal: presidente, Fernando Manuel Torres Matos de
Vasconcelos; vogais efectivos: Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Carlos Aires, Ribas Pacheco & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Aires; e Manuel Luís Ferreira Bessa; vogal suplente, Cândido Avelino Ribas
Pacheco, revisor oficial de contas.
Data da deliberação: 6 de Julho de 2001.
Está conforme.
17 de Dezembro de 2001.  A Ajudante Principal, Arminda Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
1000002978

JOSÉ DIAS CARNEIRO  INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 98/
650612; identificação de pessoa colectiva n.º 500155860; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 10/011211.
Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 40 000 000$ em dinheiro, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 5.º do seu contrato que ficou com a seguinte redacção:
ARTIGO 5.º
1  O capital social é de 290 000 000$, integralmente subscrito
e realizado, e dividido em 290 000 acções com o valor nominal de
1000$ cada uma.
Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.
Está conforme.
17 de Dezembro de 2001.  A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
1000002980

CLÍNICA DAS ÍNSUAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1854/
980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504157108; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/011211.
Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 602 410$, tendo sido feita a redenominação para euros e,
em consequência, foi dada nova redacção ao artigo 3.º do seu pacto
que ficou com a seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Dr.ª Rosa Neves Barbosa e
Manuel José Pereira Ramos.
Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.
Está conforme.
17 de Dezembro de 2001.  A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa.
1000002985
PENAFIEL

TAVARES DOS SANTOS  ARTIGOS ORTOPÉDICOS, L.DA

JOSÉ DIAS CARNEIRO  INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1274/
970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503963968; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 18/20011116.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 98/
650612; identificação de pessoa colectiva n.º 500155860; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/011211.

Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 5000 euros com o reforço de
602 410$, tendo alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, que
ficou com a seguinte redacção

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001-2004:
Conselho de administração: presidente, Celso António de Sousa
Dias Carneiro; vogais: Paula Cristina de Sousa Dias Carneiro e Joaquim Dias Carneiro.

4.º
O capital social, subscrito em dinheiro, é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro e correspondente à soma de duas quo-
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tas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, respectivamente, a Joaquim Fernando Tavares dos Santos e
Isolina Fernanda Magalhães Pinto Beça Tavares dos Santos.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
3000017606

RADIADORES RIBEIRO & LEÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2073/
20011123; identificação de pessoa colectiva n.º P 505775123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20011123.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma de Radiadores Ribeiro & Leão, L.da,
tem a sua sede no lugar de Quintadona, da freguesia de Lagares,
concelho de Penafiel.
Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar filiais, agências ou outras formas locais de
representação.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a fabricação de componentes acessórios para veículos automóveis. Compra, venda e reparação de
radiadores. Fabrico de equipamento não doméstico para refrigeração e ventilação.
ARTIGO 3.º
O capital social em dinheiro, já realizado, é de 10 000 euros, está
dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 5000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Soares Ribeiro e
Maria Irene Moreira Leão.
ARTIGO 4.º
Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao quíntuplo do capital social.

cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convocação.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
3000017602

ZEFERINO ROCHA  CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2081/
20011127; identificação de pessoa colectiva n.º P 505882280; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20011127.
Certifico que Zeferino Alexandre Gonçalves da Rocha constitui a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Zeferino Rocha  Construções, Sociedade Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede no lugar de Mosqueiros,
freguesia de Marecos, deste concelho.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil.
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, está representado por uma quota, do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao único sócio
Zeferino Alexandre Gonçalves da Rocha.
ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade, remunerara ou não, conforme for decidido pelo sócio único será exercida por um gerente ou mais gerentes
a nomear.
1  Fica desde já nomeado gerente o sócio único Zeferino Alexandre Gonçalves da Rocha.
2  A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
ARTIGO 5.º
A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução
do objecto da sociedade.

ARTIGO 5.º

ARTIGO 6.º

1  A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.
2  Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.
3  Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
e imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos; e
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;
d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Por decisão do sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 6.º
É livre a cessão de quotas entre sócios; porém a favor de estranhos carece do consentimento da sociedade a qual em primeiro lugar e os sócios não cedentes; em segundo lugar, têm direito de preferência.
ARTIGO 7.º
Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deliberar.
ARTIGO 8.º
As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-

ARTIGO 7.º
No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.
ARTIGO 8.º
Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital por entrada de um novo sócio.
ARTIGO 9.º
A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda mediante decisão do seu sócio único.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
3000017586

NOGUEIRA & BORGES  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1265/
970724; identificação de pessoa colectiva n.º 503922463; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 17/20011128.
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Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 49 880 euros, com o reforço de 42$,
tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 5000 euros com o reforço de
202 410$, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que
ficou com a seguinte redacção:

3.º

3.º

1  O capital social é de 49 880 euros, representado por duas
quotas, sendo uma de 42 398 euros, do sócio Manuel Maria de Almeida Nogueira, e outra de 7482 euros, da sócia Dulce da Conceição
Garcia Borges.
2  Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares
de capital até 1 496 393 euros e 69 cêntimos.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
21 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002847

LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA  FIEL-DENTE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1236/
970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503880060; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 16/20011128.
Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 5000 euros com o reforço de
202 410$, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que
ficou com a seguinte redacção
3.º
1  O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.
2  Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de 9975 euros e 96 cêntimos, conforme
for deliberado em assembleia geral.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
21 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002848

JÚLIO VINHA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 388/
860703; identificação de pessoa colectiva n.º 501688420; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 13/20011128.
Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 12 971 185$ com o reforço de
2 971 185$, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que
ficou com a seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 12 971 185$, está
dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de 9 728 389$,
pertencente ao sócio Júlio Alberto Oliveira da Vinha, e outra do
valor nominal de 3 242 796$, pertencente à sócia Maria da Conceição da Fonseca Coelho Ferreira da Vinha.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
21 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002853

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel António Teixeira Barroso e Palmira da Conceição de Sousa Vieira.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
21 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002860

TEIXEIRA DA SILVA & LOUREIRO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 255/
810626; identificação de pessoa colectiva n.º 501245405; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/20011128.
Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital social para 1 002 410$ (5000 euros),
tendo, em consequência, alterado o artigo 3.º do respectivo contrato que ficou com a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, sendo 4987 euros e 98 cêntimos, integralmente realizado em dinheiro e 12 euros e 2 cêntimos,
através de incorporação de reservas, correspondendo à soma de duas
quotas, sendo uma de 3747 euros, pertencente ao sócio José Teixeira da Silva, e a outra de 1253 euros, pertencente à sócia Hermínia Manuela Teles Loureiro.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
21 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002861

REIS & MELO COMBUSTÍVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1166/
960930; identificação de pessoa colectiva n.º 503727938; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 19/20011127.
Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 15 000 euros com o reforço de 7230$,
tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que ficou com a
seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000 euros,
dividido em três quotas iguais de valor nominal de 5000 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, António Joaquim de
Almeida Reis e Melo, Manuel José de Almeida Reis e Melo e Maria
Teresa de Almeida Reis e Melo Pereira Alves.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
18 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002862

BARGAL  COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

FIELBRINDE  COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 509/
881110; identificação de pessoa colectiva n.º 502068914; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 5/20011128.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 736/
920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502715251; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 14/20011126.
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Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 5000 euros com o reforço de
602 410$, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que
ficou com a seguinte redacção:

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

ARTIGO 3.º

18 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002874

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 euros cada,
e pertence uma a cada um dos sócios, Francisco Carlos Pereira Luís
e Manuel Jorge Pereira Luís.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
18 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002864

PENINVESTE  INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 439/
900321; identificação de pessoa colectiva n.º 501844627; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 20/20011126.
Certifico que, pela inscrição acima referida, foi efectuada a dissolução e encerramento da liquidação, da sociedade em epígrafe.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2001.
Conferida, está conforme.
21 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002867

TALHO ESTÁDIO  COMÉRCIO DE CARNES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 776/
920617; identificação de pessoa colectiva n.º 502869957; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 13/20011126.
Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 5000 euros com o reforço de
502 410$, tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que
ficou com a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por quatro quotas, uma de valor nominal de 2000 euros,
pertencente ao sócio Artur Oliveira da Silva, e outras três quotas de
valor nominal de 1000 euros, pertencentes a cada um dos sócios
Maria Alexandrina Mendanha de Barros Freire, José Francisco
Mendanha de Barros Freire e José Alberto Mendanha de Barros
Freire.
O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
Conferida, está conforme.
18 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
1000002869

FIELCARNES  COMÉRCIO DE CARNES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1338/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504100823; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/20011126.
Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para 5000 euros com o reforço de 2410$,
tendo alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, que ficou com a
seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, António
Ferreira da Rocha e Maria Lúcia Ferreira da Silva.

Conferida, está conforme.

FERNANDO BERNARDO  UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2082/
20011127; identificação de pessoa colectiva n.º P 505700816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20011127.
Certifico que Fernando Manuel de Sousa Bernardo constitui a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Fernando Bernardo  Unipessoal, L.da,
tem a sua sede no lugar do Alto, da freguesia de São Martinho de
Recezinhos, deste concelho de Penafiel.
§ único. Poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação em qualquer parte do território nacional, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, onde e quando julgar conveniente.
ARTIGO 2.º
O objecto social consiste na instalação de canalizações e de climatização.
ARTIGO 3.º
O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio único, Fernando Manuel de Sousa Bernardo.
ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais gerentes, a nomear.
1  Fica desde já nomeado gerente o sócio único Fernando Manuel de Sousa Bernardo.
2  A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.
ARTIGO 5.º
Fica autorizado a celebração de negócios entre o sócio único e a
sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do
objecto da sociedade.
ARTIGO 6.º
Por decisão do sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.
ARTIGO 7.º
Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através de cessão de quota ou aumento
de capital social por entrada de um novo sócio.
ARTIGO 8.º
No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.
ARTIGO 9.º
A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda mediante decisão do seu sócio único.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
3000017582
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VEME  MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2083/
20011127; identificação de pessoa colectiva n.º P 505864479; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20011127.
Certifico que entre Rui Manuel Fernandes Seabra e Cecília Maria
da Silva Sousa Seabra foi efectuada a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma de VEME  Montagens Eléctricas,
L.da, tem a sua sede no lugar da Aveleda, freguesia de Pinheiro, concelho de Penafiel.
§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, abrir e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem o objecto, a prestação de serviços de montagens
eléctricas de baixa tensão; comércio a retalho de materiais eléctricos e de artigos de iluminação.
ARTIGO 3.º

4331

PORTO  2.A SECÇÃO

VIRGÍLIO MARTINS & MOREIRA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 827; identificação de pessoa colectiva n.º 500756759; data:
011016; pasta n.º 3602.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à
sociedade em epígrafe.
18 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro.
1000002830
PÓVOA DE VARZIM

LCS  LUCIANO COSTA & SANTOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1887/960112; identificação de pessoa colectiva n.º 503595071;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, está dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui Manuel Fernandes Seabra e
Cecília Maria da Silva Sousa Seabra.

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017977

ARTIGO 4.º

CARLOS HENRIQUE CALAFATE, L.DA

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até 10 vezes o montante do capital social.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1126/891215; identificação de pessoa colectiva n.º 502259213;
data da apresentação: 280601.

ARTIGO 5.º
1  A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Rui Manuel
Fernandes Seabra, desde já nomeado gerente.
2  A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.
3  Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quaisquer estabelecimentos comerciais e industriais;
c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos contratos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017974

VINHAS & MELO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 770/860506; identificação de pessoa colectiva n.º 501715673;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

ARTIGO 6.º

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017970

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais eu em agrupamentos complementares de empresas.

BRINDINORTE  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

ARTIGO 7.º
É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.
ARTIGO 8.º
As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras formalidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15
dias.
Conferida, está conforme.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva.
3000017573

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2127/970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503973548;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017968

ALBERTA LIMA & ANA CARDOSO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2462/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504671030;
data da apresentação: 280601.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017966

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017914

AMORIM ALVES & FILHOS, L.DA

ESPAÇO ACTUAL CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 568/820615; identificação de pessoa colectiva n.º 501284664;
data da apresentação: 280601.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1084/890807; identificação de pessoa colectiva n.º 502203153;
data da apresentação: 280601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017963

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017908

MANUEL DA FONTE MARTINS & C.A, L.DA

TRIESSE  INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1409/920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502785969;
data da apresentação: 280601.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1009/881025; identificação de pessoa colectiva n.º 502053933;
data da apresentação: 280601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017957

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017902

UNISOUSA  CONSTRUÇÃO CIVIL E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

UNIVERSO EMPRESARIAL  GABINETE
DE CONTABILIDADE E ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2563/000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504961179;
data da apresentação: 280601.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2318/981215; identificação de pessoa colectiva n.º 504443674;
data da apresentação: 280601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017953

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017895

CASTRO LOPES & OLIVEIRA, L.DA

CASTRO & TERROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2038/970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503816345;
data da apresentação: 280601.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2572/000612; identificação de pessoa colectiva n.º 504901478;
data da apresentação: 280601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017922

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017888

D. FIGUEIREDO & IRMÃOS, L.DA

URBE  CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1455/201028; identificação de pessoa colectiva n.º 500339686;
data da apresentação: 280601.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2605/000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505111667;
data da apresentação: 280601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017918

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017880

FIVAL  CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

VÍDEO PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1572/930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503042064;
data da apresentação: 280601.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 873/870714; identificação de pessoa colectiva n.º 501851178;
data da apresentação: 280601.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017876

CRUZ & COSTA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 547/820401; identificação de pessoa colectiva n.º 501256180;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017868

ILHA DO TESOURO  JARDIM DE INFÂNCIA
E ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2276/980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504240544;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017861

SOLACAGEM  LACAGEM INDUSTRIAL, L. DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2178/980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504058827;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017857
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NELSON & OCTÁVIO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2431/990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504566334;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017832

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA CLARA PACHECO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1656/940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503170100;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017827

TAPEÇARIAS E CORTINADOS DA PÓVOA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2339/990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504369830;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017823

MARIJOCA  CONFECÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2209/980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504108050;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017819

BAYLOR  CONFECÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2168/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504057138;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017848

JVM  MONTAGENS ELÉCTRICAS
E ELECTRÓNICAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1534/930504; identificação de pessoa colectiva n.º 502994720;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017838

SOPETE PATRIMÓNIO  GESTÃO DE ACTIVOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1854/951027; identificação de pessoa colectiva n.º 503583782;
data da apresentação: 120701.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
7 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017814

NORTE NOIVAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2307/981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504270583;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 28, 32 e 33/31102001.
Certifico que, por escritura de 19 de Setembro de 2001, do 2.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, os ex-sócios Júlio Constantino Carneiro de Albuquerque Maranhão Filho e Maria Adelaide
Moreira da Silva Pinto Basto, cessaram funções de gerência na sociedade em epígrafe, em 19 de Setembro de 2001.
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Mais certifico que o capital social foi aumentado de 3 000 000$
para 3 007 230$, mediante o reforço de 7230$, subscrito em dinheiro e partes iguais por todos os sócios.
Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 3.º, 4.º e 6.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
5000 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos
sócios, Aida Maria de Amorim Aragão de Sá, António David da
Cunha e Sá e Rui Miguel Eiras Ribeiro.
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LSI  INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2915/011031; identificação de pessoa colectiva n.º P 505842025;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/31102001.
Certifico que entre Rufino César Alves, Miguel Rui Gomes Lopes,
André Filipe Pinheiro Moreira da Costa e Pedro Miguel Tavares
Almeida Besteiro foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:
ARTIGO 1.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros, desde que aprovadas pelos votos correspondentes a todo o capital social, e os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral.

1  A sociedade adopta a denominação LSI  Integração de
Serviços e Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua da Viana do
Castelo, 101, da cidade da Póvoa de Varzim.
2  A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação local, bem como transferir a sede para outro local
do mesmo concelho ou de concelho limítrofe, sem dependência de
autorização da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

ARTIGO 2.º

1  A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Aida Maria de Amorim Aragão de Sá, António David
da Cunha e Sá e Rui Miguel Eiras Ribeiro, que desde já são designados gerentes.
2  Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e contratos, bem como para a representar em juízo ou fora dele,
é necessária a intervenção em conjunto de dois dos gerentes
designados.
3  Qualquer gerente poderá delegar os seus poderes em outro
gerente, bem como a sociedade poderá constituir mandatários pessoas estranhas à sociedade, num e noutro caso para determinados
negócios ou espécie de negócios, mas os gerentes ou procuradores-delegados só vincularão a sociedade se a delegação lhes atribuir expressamente esse poder.
4  Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar e vender veículos automóveis, assim como tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos para
a sociedade, acordar e transigir em juízo.
5  A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação, bem como deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe sem dependência de deliberação da assembleia geral.

A sociedade tem como objecto a actividade de consultoria e programação informática, integração de serviços de telecomunicações,
software, hardware, multimedia, controlo de produção, formação e
revenda de material informático.

ARTIGO 4.º

Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017807

A. A. CARVALHO  INFORMÁTICA
E CONSULTADORIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1448/920914; identificação de pessoa colectiva n.º 502836245;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/31102001.
Certifico que foi depositada acta, da qual consta que o capital social
da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro e partes iguais por ambos os sócios e, por consequência, foi alterado o artigo 6.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:
ARTIGO 6.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, António Eduardo
Lima de Carvalho e Alexandra Maria Santos Sousa Pires de Carvalho.
Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017803

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Rufino César Alves, Miguel
Rui Gomes Lopes, André Filipe Pinheiro Moreira da Costa e Pedro
Miguel Tavares Almeida Besteiro.
ARTIGO 4.º
A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios, carecendo as demais do consentimento da sociedade, sendo reservado o direito de preferência aos sócios não cedentes em primeiro lugar.
ARTIGO 5.º
1  A gerência da sociedade compete a todos os sócios que são
desde já nomeados gerentes.
2  Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
bem como para a representar em juízo e fora dele, activa e passivamente é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.
3  Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar ou vender viaturas automóveis, e celebrar contratos
de locação financeira;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.
4  A gerência poderá constituir mandatários da sociedade para
a prática de determinados actos ou categoria de actos, assim como
poderão os gerentes delegar entre si competência para determinados negócios, mas mesmo nesses negócios os gerentes-delegados só
vinculam a sociedade se a delegação lhes atribuir tal poder.
5  Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em fianças, abonações, letras de favor e outras semelhantes.
ARTIGO 6.º
1  A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral,
amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por morte ou interdição do respectivo titular;
b) No caso de a quota ter sido penhorada, arrestada ou, por algum
modo, envolvida em outro procedimento judicial que não seja o de
inventário, ou estiver para se proceder à sua arrematação ou venda
judicial;
c) Quando qualquer sócio der em penhor a sua quota ou por qualquer forma obrigar a sociedade sem autorização da mesma;
d) Por falência do respectivo titular.
2  A amortização da quota terá como contrapartida o valor de
um balanço efectuado especialmente para esse efeito.
ARTIGO 7.º
No caso de morte de um sócio a sociedade continua com os herdeiros da falecido, mas estes podem pedir a amortização da quota
aplicando-se o disposto no artigo 1021.º do Código Civil.
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ARTIGO 8.º
As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.
Está conforme.
23 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017796

CAMPOS & MESQUITA  IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1339/911212; identificação de pessoa colectiva n.º 502662093;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 12; números
e data das apresentações: 14 of., 16 of. e 18/31102001.
Certifico que, por escritura de 10 de Outubro de 2001, os ex-sócios António Mesquita Martins Ferrão e Marco António Brás da
Silva Campos, cessaram funções de gerência na sociedade em epígrafe.
Pela mesma escritura, o capital social foi aumentado de 1 500 000$
para 1 503 615$, mediante o reforço de 3615$, subscrito em dinheiro, na proporção das respectivas quotas.
Mais certifico que foram alterados os artigos 6.º e 9.º do contrato
social, cuja redacção passou a ser a seguinte:
ARTIGO 6.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
5550 euros, pertencente à sócia Joaquim Carvalho de Azevedo, L.da,
e outra do valor nominal de 1950 euros, pertencente ao sócio Joaquim Barbosa Carvalho de Azevedo.
ARTIGO 9.º
1  A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Joaquim
Barbosa Carvalho de Azevedo e a Maria da Conceição da Costa
Azevedo Ferreira, casada, residente na Avenida de Bento de Freitas,
da cidade de Vila do Conde.
2  Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é necessária a intervenção conjunta de ambos os gerentes.
Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
31 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017790

TNA  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1622/931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503117293;
inscrição n.º 7 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 13 e 14/15112001.
Certifico que foi depositada acta da qual consta que a sede social
da sociedade em epígrafe foi mudada para a Rua do Comendador
Francisco Quintas, 63, desta cidade da Póvoa de Varzim.
Está conforme.
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1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro e partes iguais por ambos os sócios e, em consequência, foi alterado o artigo 5.º do contrato social cuja redacção passou a ser a
seguinte:
ARTIGO 5.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Domingos Novais Duarte e Maria Lúcia Coelho da Silva Duarte.
Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
10 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000002958

ANABELA & CINDY, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2298/981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504250906;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/31102001.
Certifico que foi depositada acta da qual consta que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro e partes iguais por ambos os sócios e, em consequência, foi alterado o artigo 5.º do contrato social cuja redacção passou a ser a
seguinte:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias, Anabela Antunes
Carneiro e Cindy Antunes Carneiro.
Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017785

SANTOS FERREIRA  CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1374/920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502719346;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/07112001.
Certifico que foi depositada acta da qual consta que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro e partes iguais por ambos os sócios e, em consequência, foi alterado o artigo 6.º do contrato social cuja redacção passou a ser a
seguinte:
ARTIGO 6.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Artur dos Santos
Ferreira e José Manuel dos Santos Ferreira.
Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

10 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000002955

28 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017777

CLÍNICA MÉDICA E ENFERMAGEM DA MATRIZ, L.DA

AVELINO VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2162/980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504057561;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/15112001.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1013/881108; identificação de pessoa colectiva n.º 501170650;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/08112001.

Certifico que foi depositada acta da qual consta que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para

Certifico que foi depositada acta da qual consta que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para

4336

N.º 49  27 de Fevereiro de 2002

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, por incorporação de
reservas e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do contrato
social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria da Luz
Carneiro Tomé Domingues e José Armandino Gomes Domingues.

ARTIGO 3.º

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, representado por duas quotas, uma com o valor de 4000 euros, pertencente ao sócio Avelino de Jesus da Silva Pereira Vaz, e outra do
valor de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Graciete Neto Godinho Pereira Vaz.
Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
30 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017771

CARIMPÓVOA  CARIMBOS, TAMPOGRAFIA
E IMPRESSÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1538/930507; identificação de pessoa colectiva n.º 502994207;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/06112001.
Certifico que, por escritura de 13 de Junho de 1994, do 2.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, a sede social da sociedade em
epígrafe foi mudada para a Avenida dos Banhos, 194, loja 3, Póvoa
de Varzim.
Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 2.º, n.º 1, 4.º e
7.º, n.os 1 e 2, do contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:
ARTIGO 2.º
1  A sede social é na Avenida dos Banhos, 194, loja 3, nesta
cidade e sede do concelho da Póvoa de Varzim.

Está conforme.

28 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017757

S. A. G.  SOCIEDADE ABASTECEDORA DE GÁS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1997/961001; identificação de pessoa colectiva n.º 503753904;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/06112001.
Certifico que, por escritura de 2 de Outubro de 2001, do 1.º Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da sociedade em
epígrafe foi aumentado de 500 000$ para 2 004 820$, mediante o
reforço de 1 504 820$, subscrito em dinheiro, na proporção das
respectivas quotas e, em consequência, foi alterado o artigo 5.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:
5.º
O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, e
corresponde à soma de cinco quotas, sendo uma com o valor nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio José da Silva Martins
Paranho, e quatro com o valor nominal de 1000 euros cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Mário Manuel da Costa
Paranho, José da Costa Paranho, Fernando Manuel da Costa Paranho
e Maria Celina da Costa Paranho.
Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017753

ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$, representado por duas quotas iguais de 500 000$ cada uma, pertencendo
uma a cada um dos sócios Maria do Céu da Hora Fontes e Emídio da
Hora Fontes.
ARTIGO 7.º
1  A administração e representação da sociedade ficam afectas
aos sócio Emídio da Hora Fontes, ora designado gerente.
2  Para obrigar a sociedade é por isso, suficiente a intervenção
do gerente designado.
Adverti os outorgantes de que deverão requerer, no prazo de três
meses, na Conservatória do Registo Comercial deste concelho, o
registo das presentes alterações.
Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
27 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017765

MARIA DA LUZ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1362/920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502694343;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/06112001.
Certifico que foi depositada acta da qual consta que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro e partes iguais por ambos os sócios e, em consequência, foi alterado o artigo 6.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:
ARTIGO 6.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros

PONTES  CONTABILIDADES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2082/970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503884146;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/05112001.
Certifico que foi depositada acta da qual consta que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro, na proporção das respectivas quotas e, em consequência, foi alterado o artigo 4.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, pertencendo a Maria Helena Graça da Mata Ribeiro Pontes, uma quota de 4000 euros, e respectivamente, às sócias Idalina Maria da Mata Pontes e Márcia
Cristina da Mata Ribeiro Pontes uma quota de 500 euros cada.
Está conforme.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017725

FO  IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1734/941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503333611;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 9 e 10/05112001.
Certifico que foi depositada acta da qual consta a cessação de
funções de gerência da sociedade em epígrafe de Hernâni da Silva
Ferreira e José Maria Frias Vasques Osório, em 18 de Outubro de
2001, e a nomeação de António José Gomes de Sá Ferreira e Nuno
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Jorge dos Santos Sebastião para gerentes, por deliberação de 18 de
Outubro de 2001.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017722

HOFIN  SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2214/980325; identificação de pessoa colectiva n.º 502239522;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 7 e 8/05112001.
Certifico que foram depositadas, carta e acta, da qual consta a
cessação de funções de administração da sociedade em epígrafe de
Nuno Jorge dos Santos Sebastião, em 18 de Outubro de 2001 e a
nomeação, por cooptação, de Maria Manuel Cunha Pereira, por
deliberação de 18 de Outubro de 2001.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017719

PLANTIPÓVOA  PLANTAS E JARDINS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2238/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504163167;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 1 of. e 2/05112001.
Certifico que foi depositada escritura da qual consta a cessação de
funções de gerência da sociedade em epígrafe de José Luís dos Santos Barata, em 22 de Outubro de 2001.
Mais certifico que foi depositada acta da qual consta a nomeação
de Odete Lordelo Salgado para gerente, por deliberação de 23 de
Outubro de 2001.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017714

MÓVEIS MÁRIO MARQUES ANDRADE & C.A, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1092/890828; identificação de pessoa colectiva n.º 502209216;
data da apresentação: 280601.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017683

PEREIRA & AMÉRICO CARVALHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1475/921204; identificação de pessoa colectiva n.º 502893702;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017680

CLÁUDIA QUINTAS & JOSÉ FERREIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1821/950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503497754;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017677

LOCUS  ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1498/930215; identificação de pessoa colectiva n.º 502932040;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017674

JOSÉ MARIA FERREIRA PINTO, L.DA

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 274/761001; identificação de pessoa colectiva n.º 500608709;
data da apresentação: 280601.

4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017711

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

MADEIGON  MADEIRAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1749/950102; identificação de pessoa colectiva n.º 503337811;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017686

4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017669

ARMANDO GRÁCIO DA SILVA, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2492/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504658026;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017664

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA MOUZINHO
DE ALBUQUERQUE, L.DA

MARABITEX  IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1471/921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502879033;
data da apresentação: 280601.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1401/920508; identificação de pessoa colectiva n.º 501791175;
data da apresentação: 280601.

4338

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017660

RAÚL & COSTA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 49/520415; identificação de pessoa colectiva n.º 500227594; data
da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017654

SÁ & CARVALHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 84/620526; identificação de pessoa colectiva n.º 500548986; data
da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017650

ALBERTO MARQUES GRANJA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1597/931105; identificação de pessoa colectiva n.º 503104590;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 1999.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017645

HENRIQUE REIS & OLIVEIRA, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2108/970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503947997;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
4 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017642

PROVACONTA  GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2382/990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504335146;
data da apresentação: 280601.
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CONFECÇÕES ANIRENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1778/950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503401404;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017633

VARZIAGRO  MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1725/941021; identificação de pessoa colectiva n.º 503297275;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017629

MOBIPÓVOA  COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2260/980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504195077;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017624

VENIZIA  FABRICO DE ALTA COSTURA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2064/970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503897108;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017621

SOUSA MACHADO, L. DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1113/891120; identificação de pessoa colectiva n.º 502249439;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017616

JOSÉ CARLOS SILVA SOUSA  TERRAPLANAGENS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2446/990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504335383;
data da apresentação: 280601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017639

3 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017610
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STAND MAGIA  COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1910/960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503607053;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 2000.
Está conforme.
18 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002812

3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000017603

LAVANDARIA QUATRO ESTAÇÕES, L.DA

PASTELARIA ONDA DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3783/
971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503990299; data de
entrega do depósito: 17 de Outubro de 2001.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1731/941115; identificação de pessoa colectiva n.º 503297330;
data da apresentação: 280601.
Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.
3 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000017599
SANTO TIRSO

LUÍS GONÇALVES  SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3944/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504107100; data de
entrega do depósito: 12 de Outubro de 2001.
Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2000.
Está conforme.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 2000.
Está conforme.
18 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002808

FERMARCAR  FUNDIÇÃO DE METAIS
MARQUES & TALAIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3328/
951114; identificação de pessoa colectiva n.º 503548839; data de
entrega do depósito: 19 de Outubro de 2001.
Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 2000.
Está conforme.

18 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002818

18 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002805

ATREOPLAN  COMÉRCIO E DECORAÇÃO
DE ESPAÇOS, L.DA

TROFACONFORTO  COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4090/
980824; identificação de pessoa colectiva n.º 504237632; data de
entrega do depósito: 21 de Setembro de 2001.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3739/
970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503925861; data de
entrega do depósito: 22 de Outubro de 2001.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2000.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 2000.

Está conforme.
17 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000001925

Está conforme.
18 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002802

CONSTRUÇÕES JOSÉ LOPES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3729/
970625; identificação de pessoa colectiva n.º 503912816; data de
entrega do depósito: 16 de Outubro de 2001.
Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2000.
Está conforme.
18 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002815

LOPES & MACHADO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 331/
700714; identificação de pessoa colectiva n.º 500374902; data de
entrega do depósito: 16 de Outubro de 2001.

AVENADECOR  DECORAÇÃO DE ARTIGOS
DE VIDRO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4022/
980619; identificação de pessoa colectiva n.º 503640875; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 11/010928.
Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
para 750 000 euros, com redenominação.
Capital: reforçado com 49 619 249$, subscrito em dinheiro pelos
sócios Norceram, S. A., com 19 748 461$ e 17 168 260$, Jean Luc
Hector Jules Marie Ghislain Delhaye, com 9 923 850$, Emmanuel
Lorenzo, com 1 835 912$, e António Adérito Rodrigues dos Santos, com 942 766$, pelo que passa para 750 000 euros.
Sócios e respectivas quotas: Norceram, S. A., com 298 305 euros
e 259 635 euros, Jean Luc Hector Marie Ghislain Delhaye,
150 000 euros, Emmanuel Lorenzo, 24 157 euros, António Adérito
Rodrigues dos Santos, 10 703 euros, e Deniel Dligny, 7200 euros; e
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procedeu à transformação em sociedade anónima, deliberada em 21
de Abril de 2001, cujos estatutos são do seguinte teor:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a denominação AVENADECOR  Decoração de Artigos de Vidro, S. A.
ARTIGO 2.º
A sua sede é no lugar da Cruz das Almas, freguesia de Santiago de
Bougado, concelho da Trofa, e a administração fica autorizada a
transferir a sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e também a criar agências, delegações ou
qualquer outra forma de representação social.
ARTIGO 3.º
A sociedade tem por objecto a decoração e negócio de artigos em
vidro e cerâmica.

CAPÍTULO II
Capital e acções
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nos registos da sociedade até cinco dias úteis precedentes de uma
assembleia geral.
ARTIGO 10.º
A cada acção corresponde um voto.
§ 1.º O accionista que esteja impedido de estar presente numa
assembleia geral mas que a tal tenha direito nos termos do
artigo anterior, pode fazer-se representar, na mesma, pelo administrador, pelo cônjuge, por ascendente ou descendente ou por accionista com direito a estar presente na reunião, devendo conferir-lhe
para tal mandato, por carta dirigida ao presidente da assembleia geral.
ARTIGO 11.º
Compete ao presidente convocar e dirigir as reuniões.
§ 1.º Pode partir do administrador ou do fiscal a solicitação para
a convocação de uma assembleia geral.
§ 2.º Sem prejuízo das convocações por anúncios, nos termos legais, as convocatórias poderão ser efectuadas por carta registada
enquanto forem conhecidos todos os accionistas através dos livros
de registo de acções da sociedade.
§ 3.º Os accionistas que representem mais de 20% do capital social podem requerer ao presidente a convocação de uma reunião
extraordinária, desde que façam tal petição em requerimento onde
se identifiquem, indiquem com precisão o assunto a incluir na ordem de trabalhos, justifiquem a necessidade da reunião.
§ 4.º A reunião convocada nos termos do § 3.º não se realizará se
à mesma não comparecerem os seus requerentes, ou representantes
destes.

ARTIGO 4.º

ARTIGO 12.º

1  O capital social, subscrito em dinheiro, é de 750 000 euros,
e está dividido em 750 000 acções do valor nominal de 1 euro cada
uma, representado por títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções.

Salvo nos casos em que por lei é exigido quórum especial, as assembleias gerais consideram-se constituídas desde que se verifique a
presença de 50% do capital social.
§ 1.º Em segunda convocação, a assembleia geral delibera, independentemente da percentagem de capital social representado.
§ 2.º Por opção do presidente, a convocatória da assembleia geral
pode prever uma segunda data, para uma segunda reunião, caso na
primeira não estejam representantes do capital mínimo exigido.

ARTIGO 5.º
As acções são nominativas, podendo ser, posteriormente, convertidas ao portador e reciprocamente, a pedido e por conta dos
accionistas que desejarem a conversão, e desde que tal petição seja
aprovada em assembleia geral por 75% dos accionistas presentes.
ARTIGO 6.º
1  É reconhecido aos accionistas direito de preferência na aquisição de novas acções, sempre que ocorra um aumento de capital,
na proporção directa das acções de que, ao tempo, forem portadores.
2  O direito de preferência reconhecido não poderá ser exercido nem invocado pelos accionistas, se estiver em contradição com
o estabelecido na lei, ou o deliberado em assembleia geral.
ARTIGO 7.º
Sobre as acções só podem ser constituídos ónus, encargos ou responsabilidades, mediante prévio consentimento da sociedade.
ARTIGO 8.º
Em caso de arresto, falência ou insolvência do titular das acções
ou em caso de actuação contrário ao estabelecido no artigo anterior, mesmo sem consentimento ou conhecimento do seu titular,
serão amortizadas as acções.
§ único. Nos casos previstos no corpo deste artigo, as acções serão
amortizadas por 20% do seu valor nominal, sendo a contrapartida
da amortização paga em 20 prestações semestrais, vencendo-se a
primeira em 31 de Dezembro do ano da tomada da deliberação e as
seguintes nos 19 semestres posteriores.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais
Assembleia geral
ARTIGO 9.º
A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e desde que tenham as acções averbadas em seu nome

ARTIGO 13.º
A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia para mandatos de quatro anos,
sendo possível a sua reeleição, sucessivamente.
ARTIGO 14.º
Entre os vários poderes da assembleia geral, fixados na lei e nos
presentes estatutos, inclui-se o de fixar, anualmente, as remunerações dos órgãos sociais.
Administração
ARTIGO 15.º
A administração compete a um conselho, composto de três membros, sendo um presidente e os restantes vogais, e todos e eleger em
assembleia geral.
§ 1.º É permitida a reeleição sucessiva dos administradores.
§ 2.º A administração será, ou não, dispensada de prestar caução,
consoante deliberação da assembleia geral.
§ 3.º O conselho de administração pode constituir mandatário ou
mandatários nos termos da lei.
ARTIGO 16.º
1  Os administradores ficam autorizados a exercer, por si ou
mandatários, todos os poderes de gestão e disposição, nomeadamente
adquirir e alienar quaisquer direitos; bens móveis e imóveis; celebrar
qualquer tipo de operação de leasing; adquirir, vender, locar por
qualquer forma veículos automóveis, assim como associar-se com
sociedade similar, ou não, de modo a melhor desenvolver os negócios sociais, no território nacional ou no estrangeiro.
2  É de quatro anos o mandato dos administradores que compuserem o conselho de administração.
3  A sociedade fica vinculada pela assinatura do presidente do
conselho de administração ou pelas conjuntas de dois dos restantes
administradores.
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Fiscalização
ARTIGO 17.º
1  A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente.
2  O fiscal único será eleito em assembleia geral pelo período
de quatro anos.
3  O fiscal será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, enquanto a lei o determinar, e o suplente
do mesmo terá qualquer das qualidades referidas.
4  Findo um mandato, o fiscal pode ser reeleito para novo
mandato e de forma sucessiva.

CAPÍTULO IV
Apreciação anual das contas da sociedade
ARTIGO 18.º
Nos primeiros três meses de cada ano deve reunir a assembleia
geral para:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização e,
quando necessário, efectuar destituições, dentro dos poderes que lhe
estão atribuídos, ou proferir votos de confiança a todos ou algum
órgão social;
d) Proceder às eleições necessárias.
ARTIGO 19.º
Os lucros líquidos da sociedade, apurados anualmente, deduzidos
os montantes para o fundo de reserva legal, terão o destino que lhe
for dado pela assembleia geral.

CAPÍTULO V
Outras disposições
ARTIGO 20.º
Em caso de dissolução, será liquidatário da sociedade o presidente
do conselho de administração, salvo se outro for indicado após ter
sido deliberada tal opção em assembleia geral.
ARTIGO 21.º
1  Para o primeiro quadriénio, com início no dia de hoje, foram, por unanimidade, escolhidos os seguintes membros dos corpos
sociais:
Mesa da assembleia geral: presidente, Jean Luc Hector Jules Marie
Ghislain Delhaye; secretário, Maria Clara Costa Lemos.
Administração: presidente, Jean Luc Hector Jules Marie Ghislain
Delhaye; vogais: Emmanuel Lorenzo e António Adérito Rodrigues
dos Santos.
Fiscalização: fiscal único, A. Gonçalves Monteiro e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 22, pessoa colectiva
n.º 502303189, com escritório na Rua de João de Deus, 6, 6.º, sala
602, cidade do Porto, representada por António Soares, revisor oficial
de contas n.º 801, casado, contribuinte fiscal n.º 127457380, residente na Rua de Óscar Monteiro Torres, 18, rés-do-chão, direito,
cidade do Porto; fiscal suplente, Fernando da Silva Rente, revisor
oficial de contas n.º 805, casado, contribuinte fiscal n.º 102838445,
residente na Rua de Moçambique, 99, cidade da Maia.
2  Os administradores designados no número anterior ficam
dispensados da caução prevista no artigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais.
Depositada a escritura pública.
Está conforme.
6 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia.
1000002799

INVIA  TRANSPORTES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4397/991006; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504639021; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 24/011016.
Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou para 75 000 euros,
com redenominação do capital social, reforçado com 36 150$, subscrito em dinheiro para fazer face à diferença resultante do arredondamento do valor das acções, pelo que passa para 75 000 euros, após
confirmação de realização integral do capital, e alterou o contrato
quanto ao artigo 4.º, cuja redacção é do teor seguinte:
4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em 75 000 acções do valor nominal de 1 euro
cada uma.
Depositado o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada, e acta.
Está conforme.
23 de Novembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002795

FÁBRICA DE TECIDOS DO ENGENHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3685/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503862940; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e datas das
apresentações: 12/011015 e 36/011203.
Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para Parque
Industrial de Poldrães, pavilhão n.º 6  trás, freguesia de Vila das
Aves, concelho de Santo Tirso, o capital foi reforçado com
602 410$, subscrito e realizado em dinheiro por ambos os sócios,
em partes iguais, pelo que passa para 5000 euros, e alterou o artigo 3.º, cuja redacção é a seguinte:
3.º
O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paula Cristina Martins da Costa e
José Emitério Freitas de Almeida Ferreira.
Depositadas as actas na pasta respectiva.
Está conforme.
3 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia.
1000002793

CAFÉ NOVA TROFA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5190/
011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/011004.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios:
1.º Manuel António da Silva Moreira, contribuinte fiscal
n.º 181873940, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com
Maria Júlia Duarte dos Santos, residente na Rua da Fonte, 22, freguesia de Covelas, concelho da Trofa, e natural da freguesia de
Covelas, concelho de Santo Tirso, portador do bilhete de identidade
n.º 3655518, passado pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 10 de Março de 1992; e
2.º José Carlos Ferreira Azevedo, contribuinte fiscal
n.º 158063350, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com
Maria Cristina Araújo e Silva, residente na Rua de Manuel S. Pinheiro, edifício Europa, 6.º, apartamento 604, freguesia de Bougado
(São Martinho), concelho da Trofa, e natural da freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão, titular da carta de condução n.º BR-127885 2, passada pela Direcção de Viação de Braga em 29 de Abril
de 1993,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:
1.º
A sociedade adopta a firma Café Nova Trofa, L.da
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2.º

ARTIGO 2.º

1  Tem a sua sede no Centro Comercial Nova Trofa, loja 3,
cidade e concelho da Trofa.
2  Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

O objecto social consiste na confecção de artigos de vestuário,
importação e exportação.

3.º
A sociedade tem por objecto café e snack-bar.
4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
5.º
Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, proporcionais às quotas dos sócios, até ao montante de 25 000 euros.

ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma só quota do mesmo valor
pertencente à sócia Maria da Conceição Almeida da Silva.
ARTIGO 4.º
A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral, incumbe à sócia Maria
da Conceição Almeida da Silva, que desde já fica nomeada gerente,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, nomeadamente na compra e venda de viaturas
automóveis.
§ único. Fica desde já autorizada a gerência a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, mesmo antes do seu registo, desde que os
mesmos visem a prossecução do seu objecto social.

6.º

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral.

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores
ao décuplo do capital social.

7.º
1  A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.
2  Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3  Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
4  Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:
a) Tomar de arrendamento qualquer imóvel, bem como alterar ou
rescindir o respectivo contrato;
b) Alienar, onerar e locar estabelecimentos;
c) Adquirir ou alienar quaisquer móveis ou imóveis; e
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
8.º
A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a cessão a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, o direito de preferência na aquisição.
9.º
Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectuadas as amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o
destino que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela
reserva legal.
Está conforme.
31 de Outubro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia.
1000002787

CONFECÇÕES CONSILVA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5189/
011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/011004.

Está conforme.
31 de Outubro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia.
1000002784

PREH II  INDÚSTRIA DE INTERCONEXÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5347/
011207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011207.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios:
1.º Hainz Schäfer, solteiro, maior, residente na Rua do Professor
Machado Vilela, 70, 6.º, apartamento 27, da cidade de Braga, e natural
de Mülheim, a.d. Ruhr Alemanha (bilhete de identidade n.º 16158716,
emitido em 2 de Maio de 1994, em Braga), o qual outorga na
qualidade de procurador, em representação da sociedade comercial
por quotas Preh Werke GMBH & Co. KG, pessoa colectiva
n.º 980249279, com sede em Bad Neustadt a.d. Saale- Alemanha,
matriculada no Tribunal da Comarca de Schweinfurt sob o n.º HR
5109, com o capital social de 21 600 000 marcos, no uso dos poderes que lhe foram conferidos na procuração que arquivo;
2.º Rui Alberto de Melo Marques Dias, casado, residente na Rua
de Luísa Neto Norte, 217, 4.º, DS, da freguesia de Leça da Palmeira,
do concelho de Matosinhos, natural da freguesia de Paranhos, da
cidade do Porto (bilhete de identidade n.º 3447974, emitido em 12
de Abril de 2000, em Lisboa), o qual outorga na qualidade de gerente, em representação da sociedade Electromecânica Portuguesa
PREH, L.da, pessoa colectiva n.º 500093822, com sede na freguesia
de São Tiago de Bougado, do concelho da Trofa, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso sob o n.º 323,
com o capital social de 2 000 000 de euros, no uso dos poderes que
lhe foram conferidos na acta da reunião da assembleia geral extraordinária de 18 de Outubro de 2001, da qual foi lavrada a acta n.º 84,
e da mesma extraída pública forma que arquivo,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:
ARTIGO 1.º
Denominação

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual é
sócia Maria da Conceição Almeida da Silva, contribuinte fiscal
n.º 176120653, casada em comunhão de adquiridos com Manuel José
Pires, natural da freguesia de Sequeirô, concelho de Santo Tirso, onde
reside na Avenida de Aldeia Nova, 121, titular do bilhete de identidade n.º 3652130, emitido em 8 de Abril de 1997 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1  A sociedade adopta a denominação Preh II  Indústria de
Interconexões, L.da
2  A sociedade deverá manter na sua denominação a palavra
Preh, enquanto dela forem sócias a Electromecânica Portuguesa Preh,
L.da, ou quaisquer outras sociedades Preh.
3  Uma vez que as supra-referidas abandonem a sociedade, poderão as mesmas exigir que a palavra Preh seja retirada da denominação social.

ARTIGO 1.º

ARTIGO 2.º

A A sociedade adopta a firma Confecções Consilva, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida de Aldeia Nova, 121,
freguesia de Sequeirô, concelho de Santo Tirso.

1  A sociedade tem a sua sede na Rua dos Moinhos da Lagoa,
na freguesia de São Tiago de Bougado, concelho da Trofa.

Sede
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2  Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá alterar a sua sede.
ARTIGO 3.º
Duração da sociedade, exercício económico
A duração da sociedade é por tempo indeterminado. O exercício
económico corresponde ao ano civil.
ARTIGO 4.º
Objecto
1  O objecto da sociedade é a fabricação e a venda de componentes electromecânicos, electrotécnicos e electrónicos, designadamente a fabricação e venda de cabos e outros componentes de conexão para transmissão de dados de precisão, ou para outras áreas
de utilização.
2  A sociedade poderá abrir e encerrar filiais ou sucursais, constituir novas sociedades ou adquirir participações no capital social de
outras sociedades já existentes, assim como proceder a todos os actos
jurídicos e legais necessários à prossecução do objecto da sociedade.
ARTIGO 5.º
Capital
O capital social da sociedade está dividido em duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 245 000 euros, pertencente à sócia Electromecânica Portuguesa Preh, L.da, e outra do valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia Preh Werke GmbH & Co. KG.
ARTIGO 6.º

ARTIGO 8.º
Gerência
1  A sociedade poderá ter um ou mais gerentes. No caso de
existir um só gerente, este tem poderes exclusivos de representação
da sociedade. No caso de existir mais de um gerente nomeado, a
sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois gerentes ou
com a assinatura de um gerente e de um procurador. Em qualquer
caso a assembleia geral poderá sempre deliberar atribuir poderes de
representação exclusiva a um só, a vários ou a todos os gerentes
nomeados, mesmo quando tenham sido nomeados vários gerentes
ou procuradores.
2  Gerente(s) não pode(m) fazer-se representar-se no exercício
do seu cargo, sem prejuízo de poder nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos, nos termos da lei vigente sobre sociedades comerciais.
3  Gerente(s) deve(m) respeitar o disposto no artigo 10.º destes estatutos, assim como o regulamento comercial da gerência.
4  A nomeação ou destituição do(s) gerente(s) compete à assembleia geral.
ARTIGO 9.º
Conselho fiscal
1  A sociedade pode ter um conselho fiscal.
2  O conselho fiscal compõe-se de três membros efectivos e de
um suplente, nomeados pela assembleia geral, pelo período de três
anos. O presidente do conselho fiscal será designado pelos seus
membros.

Órgãos da sociedade

ARTIGO 10.º

1  A assembleia geral.
2  O conselho fiscal, no caso de a assembleia geral deliberar a
sua criação.
3  A gerência.

Actos dependentes de aprovação

ARTIGO 7.º
Assembleia geral
1  O órgão supremo da sociedade é a assembleia geral. Competem-lhe os direitos atribuídos pela lei e pelos estatutos. As assembleias gerais serão convocadas pela gerência com a indicação da ordem
do dia, por carta registada enviada, pelo menos, com 15 dias de antecedência.
2  As assembleias gerais poderão ser convocadas por qualquer
um dos gerentes.
3  As assembleias gerais realizar-se-ão na sede social ou em
qualquer outro local, quando todos os sócios estejam de acordo.
4  A assembleia geral tem quórum quando estejam representados mais de metade dos votos existentes.
5  A cada euro de valor nominal da quota corresponde um voto.
6  A assembleia geral ordinária deverá reunir, pelo menos, uma
vez por ano, entre 1 de Janeiro e 31 de Março, a fim de apreciar o
balanço e as contas do exercício anterior, bem como para deliberar
sobre o destino dos resultados. Na assembleia geral ordinária os sócios deverão deliberar sobre a apreciação do balanço e das contas do
exercício, sobre o destino a dar aos resultados e, se for caso disso,
desresponsabilizar a gerência.
7  Antes de ser apresentado à assembleia geral, para deliberação sobre a determinação e aplicação dos resultados, o balanço deverá ser analisado por um revisor de contas.
8  As deliberações tomadas nas assembleias gerais deverão ser
redigidas em acta. A acta deverá ser assinada por todos os sócios
presentes ou seus representantes. Cada um dos sócios receberá uma
cópia da acta.
9  Desde que todos os sócios estejam de acordo, poderá haver
também deliberações escritas.
10  Qualquer deliberação relativa a alterações dos estatutos
necessita de uma maioria de três quartos dos votos.
11  As assembleias gerais serão presididas, quando não tenha
sido deliberada outra coisa, pelo presidente da gerência da Preh Werke
GmbH & Co. Kg.
12  Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais da sociedade por qualquer terceiro, sem as limitações constantes
do n.º 5 do artigo 249.º do Código das Sociedades Comerciais.
13  Quaisquer acções que impugnem deliberações sociais deverão ser interpostas dentro dos prazos, de acordo com o artigo 58.º
do Código das Sociedades Comerciais.
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Necessitam de prévia aprovação da assembleia geral, ou do conselho fiscal  no caso de este existir  os seguintes actos:
1) Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis ou de direitos sobre imóveis;
2) Constituição de hipotecas ou penhores sobre o património
imóvel ou móvel da sociedade, bem como a prestação de fianças ou
outras garantias. Não se incluem aqui as fianças ou garantias para a
Alfândega, as Finanças e outras entidades públicas;
3) A aquisição ou o aumento de participações noutras sociedades,
a alienação de tais participações, bem como a constituição de filiais;
4) Concessão de empréstimos de montante superior a 10 000 euros,
em cada caso;
5) A formulação e a celebração de contratos de gerência, bem
como a respectiva alteração;
6) O comodato de bens da sociedade, móveis e imóveis;
7) A construção de edifícios ou construções que ultrapassem o
montante de 1 000 000 de euros;
8) A celebração de contratos que obriguem a sociedade por um
período de tempo superior a um ano, no caso de as despesas anuais
ultrapassarem 1 000 000 de euros, ou as despesas no total de
1 750 000 euros em contratos de vários anos;
9) A celebração de contratos de aceitação de lucros e perdas com
filiais e sociedades participadas, bem como a celebração de contratos com sócios e acordos sobre a participação do pessoal nos lucros;
10) A subscrição de empréstimos, com excepção de créditos relativos a mercadorias e a obrigações cambiárias de fornecimento de
mercadorias, quando ultrapassem, em cada caso, 1 500 000 euros;
11) Todos os negócios jurídicos que saiam fora do seu giro comercial normal;
12) Todos os actos e contratos para os quais a legislação portuguesa sobre sociedades comerciais exija a aprovação da assembleia
geral.
§ único. Os sócios podem estabelecer, através de deliberação, um
regulamento para a gerência no qual sejam mencionados outros assuntos que necessitem de consentimento. A competência para dar
consentimento pode ser atribuída ao conselho fiscal ou ao presidente da gerência da Preh Werke GmbH & Co. Kg.
ARTIGO 11.º
Lucros
A assembleia geral deliberará sobre a aplicação dos lucros líquidos
apurados, deduzida a percentagem para reserva legal. Quaisquer direitos individuais sobre partes de lucro serão regulados por lei.
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ARTIGO 12.º
Cessão de quotas

A cessão e o penhor de quotas e a constituição de usufruto sobre
as mesmas dependem da aprovação da assembleia geral.
ARTIGO 13.º

São Tiago de Bougado, onde reside na Rua da Pedreira, 84, titular
do bilhete de identidade n.º 121440099, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa em 3 de Dezembro de 1997,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:
1.º
A sociedade adopta afirma Joaquim de Jesus Pereira Dias, L.da

Exoneração de sócios
Qualquer dos sócios se pode exonerar da sociedade mediante aviso prévio de, pelo menos, 180 dias, dirigido à sociedade por carta
registada, e com efeitos a partir do fim do exercício, a não ser que
este último requisito seja dispensado pela assembleia geral. Os sócios que pretendam a exoneração terão que justificar esta sua atitude perante a sociedade com razões objectivas ponderáveis para tal.
ARTIGO 14.º
Amortização de quotas
1  Os sócios podem sempre amortizar quotas de acordo com o
respectivo titular.
2  Não necessitam da aprovação do titular quando:
a) A quota do sócio for penhorada e não tiver sido deduzida oposição;
b) Tenha sido aberto processo de falência sobre os seus bens ou
um processo judicial de acordo de credores.
ARTIGO 15.º

2.º
1  Tem a sua sede na Rua da Pedreira, 84, freguesia de São Tiago
de Bougado, concelho da Trofa.
2  Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede,
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.
3.º
1  A sociedade tem por objecto: construção e engenharia civil.
2  A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por cinco quotas: uma do valor nominal
de 12 000 euros, do sócio Joaquim de Jesus Pereira Dias, e quatro
quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos restantes sócios.

Direito à informação

5.º

1  Todos os sócios têm direito a inspeccionar a contabilidade
da sociedade no fim de cada trimestre, podendo-o fazer acompanhados pelos técnicos que entenderem e sem prejuízo do direito mais
geral à informação que lhes competir em virtude de disposições legais imperativas.
2  As dúvidas eventualmente suscitadas pela inspecção à escrita
devem ser apresentadas, por escrito, à gerência da sociedade, que
lhes deverá responder, também por escrito, no prazo máximo de 15
dias.

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao décuplo do capital social, por deliberação unânime dos
sócios.

Está conforme.
10 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002782

JOAQUIM DE JESUS PEREIRA DIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5348/
011210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/011210.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios:
1.º Joaquim de Jesus Pereira Dias, contribuinte fiscal
n.º 156347539, natural da freguesia de Guidões, concelho da Trofa,
e residente na Rua da Pedreira, 84, freguesia de São Tiago de Bougado, concelho da Trofa, casado em comunhão de adquiridos com
Maria Emília Silva Maia, titular do bilhete de identidade n.º 3840807,
emitido pelos Serviços de Identificação de Lisboa em 14 de Novembro de 2000;
2.º Carlos Manuel da Silva Dias, contribuinte fiscal n.º 194563103,
natural da freguesia de Macieira, concelho da Maia, e residente na
dita Rua da Pedreira, 108, casado em comunhão de adquiridos com
Maria Assunção Silva Sobral Dias, titular do bilhete de identidade
n.º 9932935, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 16 de Julho de 1996;
3.º Manuel Joaquim da Silva Dias, contribuinte fiscal
n.º 194563111, natural da dita freguesia de São Tiago de Bougado,
onde reside na mesma Rua da Pedreira, 84, casado em comunhão de
adquiridos com Helena Celeste Ribeiro Soares Dias, titular do bilhete de identidade n.º 9932923, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 15 de Outubro de 1998;
4.º Gentil Manuel da Silva Dias, contribuinte fiscal n.º 208629378,
natural da dita freguesia de São Tiago de Bougado, onde reside na
Rua Central de Cedões, 771, casado em comunhão de adquiridos com
Elisabete Carla Moreira Dias, titular do bilhete de identidade
n.º 10636950, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 4 de Novembro de 1997; e
5.º Rogério Joaquim da Silva Dias, contribuinte fiscal
n.º 227230728, solteiro, maior, natural da citada freguesia de

6.º
Qualquer cessão onerosa, quando feita a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, atribuindo-se aos sócios não cedentes
o direito de preferência a exercer nos termos gerais.
7.º
1  A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.
2  Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3  Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura do gerente Joaquim de Jesus Pereira Dias,
ou as assinaturas conjuntas de dois dos outros gerentes.
8.º
É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos estranhos ao
objecto social, tais como letras de favor, fianças e outros actos semelhantes.
9.º
A sociedade poderá amortizar qualquer quota em caso de penhora,
arresto ou arrolamento, mediante deliberação da assembleia geral para
o efeito convocada, sendo o valor da mesma apurado pelo último
balanço aprovado.
Está conforme.
11 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia.
1000002778

ARNALDO OLIVEIRA DA SILVA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5280/
011109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/011109.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual são
sócios:
1.º Arnaldo Oliveira da Silva, contribuinte fiscal n.º 156300567,
casado em comunhão de adquiridos com a segunda outorgante, natural da freguesia de Guidões, concelho da Trofa, residente na Rua de
António Moreira da Costa, 373, Maganha, freguesia de Santiago de
Bougado, concelho da Trofa;
2.º Elisa Maria Moreira Araújo, contribuinte fiscal n.º 176463500,
casada com o outorgante anterior, com quem reside, e natural da
dita freguesia de Santiago de Bougado,
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a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:
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ANTÓNIO OLIVEIRA PEREIRA, L.DA

1.º
A sociedade adopta a firma Arnaldo Oliveira da Silva, L. , tem a
sua sede na Rua de António Moreira da Costa, 374, Maganha, freguesia de Santiago de Bougado, concelho da Trofa.
§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação.
da

2.º
O objecto social consiste na execução de trabalhos para a construção civil, nomeadamente serviços de trolha, pedreiro, pintor e
trabalhos de acabamentos.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 178/
720125; identificação de pessoa colectiva n.º 500314101; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 13/011205.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:
Aumento de capital com 2410$ e redenominação deste, com alteração do contrato.
Alterado o artigo 3.º
3.º

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas com
o valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Maria da Conceição Brito Pereira Maia e Manuel Nogueira
Maia.

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

4.º
A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios. No caso
de cessão a estranhos os sócios terão sempre direito de preferência.
5.º
A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo sempre necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.
§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de bens móveis ou imóveis, celebrar contratos de locação financeira, tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.
6.º
As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras formalidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 20 dias.
Está conforme.
9 de Novembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia.
1000002051
VILA DO CONDE

MECANIZADOS RODRIGUEZ  COMPONENTES
PARA CARROÇARIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2069/970327; identificação de pessoa colectiva n.º 503858730;
inscrição n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 16 a 18/011210.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:
Alteração do contrato:
Alterado o artigo 2.º
ARTIGO 2.º
A sede da sociedade é na Rua E, armazém 15-B, Zona Industrial
de Árvore, freguesia de Árvore, concelho de Vila do Conde.
Cessação de funções de gerente de José Maria Fernandes Milhazes,
por renúncia, em 6 de Dezembro de 2001; e
Nomeação de gerente de Inigo Gonzalez Portillo, casado, Rua E,
armazém 15-B, Zona Industrial de Árvore, Árvore.
Data da deliberação: 6 de Dezembro de 2001.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
Está conforme.
14 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
1000002987

Está conforme.
17 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
1000002990

DECIBEL  SISTEMAS PROFISSIONAIS
DE SOM E LUZ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3239/011210; identificação de pessoa colectiva n.º 502894210;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/011210.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:
Aumento de capital com 4 612 050$ e redenominação deste, com
alteração do contrato:
Alterados os artigos 4.º e 6.º
4.º
A sociedade tem a sua sede na Rua D, armazém 21, B-2, Zona
Industrial de Árvore, da freguesia de Árvore, deste concelho de Vila
do Conde.
6.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor nominal
de 20 000 euros, pertencente ao sócio Rui Jorge Ferradeira Soares,
e outra no valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria
Miguel Ribeiro Cadilhe Cerrado Mourão.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.
Está conforme.
13 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
1000003020

SANTARÉM
ENTRONCAMENTO

JERÓNIMOS & FILHOS, L.DA
Sede: Zona Industrial, Entroncamento
Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 445; identificação de pessoa colectiva n.º 503861880; data:
29062001.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015371
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FÁTIMA & LUÍS SANTANA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote A-1, Entroncamento

Sede: Avenida do Professor José Eduardo Vítor das Neves,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 541; identificação de pessoa colectiva n.º 504641727; data:
29062001.

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 100; identificação de pessoa colectiva n.º 501518096; data:
29062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015365

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015326

JERÓNIMOS CLIMA  SOCIEDADE
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

R. E. M.  RADIOLOGIA, ECOGRAFIA
E MAMOGRAFIA, L.DA

Sede: Zona Industrial, Entroncamento

Sede: Rua de Luís Falcão de Sommer, 90, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 244; identificação de pessoa colectiva n.º 502598824; data:
29062001.

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 335; identificação de pessoa colectiva n.º 503128961; data:
29062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015352

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015312

IMANOVA  CLÍNCIA IMAGIOLÓGICA
DE TORRES NOVAS, L.DA

S. T. R. I. M.  SOCIEDADE DE TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS INTERNACIONAIS DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Albino dos Reis, 15, 2.º, direito,
Entroncamento

Sede: Rua do Engenheiro Jaime Pascoal de Brito, 19,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 599; identificação de pessoa colectiva n.º 503312959; data:
29062001.

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 356; identificação de pessoa colectiva n.º 503272337; data:
29062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015348

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015300

MICROMOLDE  INDÚSTRIA DE CUNHOS
E CORTANTES E MOLDES PLÁSTICOS, L.DA

CENTRO MÉDICO DR. SERRANO MONTEIRO, L.DA

Sede: Casal Melão, Entroncamento

Sede: Rua de Luís Falcão de Sommer, 88, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula n.º 1;
identificação de pessoa colectiva n.º 501654593; data: 29062001.

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 231; identificação de pessoa colectiva n.º 501067876; data:
29062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015337

SEARA NOVA  SOCIEDADE VENDA PRODUTOS
COLUMBÓFILOS, L.DA
Sede: Rua do Coronel Raul Oliveira Verdades Miranda, 4-B,
Entroncamento
Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 381; identificação de pessoa colectiva n.º 503387959; data:
29062001.

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015295

URBITORRES  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L. DA
Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, Entroncamento
Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 554; identificação de pessoa colectiva n.º 502593008; data:
29062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015331

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015290
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OS JERÓNIMOS  INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Sede: Rua de Elias Garcia, Entroncamento

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015239

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 66; identificação de pessoa colectiva n.º 501573437; data:
29062001.

M. P. SILVA & FILHOS, L.DA

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Sede: Rua do Coronel Raul Oliveira Verdades Miranda, 93,
Entroncamento

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015283

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 192; identificação de pessoa colectiva n.º 501675426; data:
03072001.

SERRALHARIA A. DOMINGOS, L.DA

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Sede: Rua do 1.º de Maio, Entroncamento

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015235

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 16; identificação de pessoa colectiva n.º 500245967; data:
29062001.

ALFREDO RODRIGUES DA SILVA, L.DA

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Sede: Rua de Fialho de Almeida, 10, Entroncamento

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015263

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 295; identificação de pessoa colectiva n.º 502892722; data:
03072001.

CABELEIREIRO TRÉS CHIQUE, L.DA

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Sede: Rua da Junta de Freguesia, lote 2, loja 12,
Entroncamento

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015232

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 500; identificação de pessoa colectiva n.º 504428497; data:
02072001.

CAFÉ-GELADARIA BARNABÉ, L.DA

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Sede: Rua de Raul de Matos Torres, 1, 1.º, direito,
Entroncamento

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015258

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 371; identificação de pessoa colectiva n.º 503337749; data:
02072001.

CLÍNICA DR.A TERESA SIMÕES, L.DA

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

Sede: Rua do Infante de Sagres, 33, 3.º, esquerdo,
Entroncamento
Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 510; identificação de pessoa colectiva n.º 504539078; data:
02072001.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015249

URBANOGUE  SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA
Sede: Rua da Maruja, Entroncamento
Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 529; identificação de pessoa colectiva n.º 504385585; data:
02072001.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015244

ANTÓNIO MATEUS, L.DA
Sede: Rua de Afonso Henriques, 5, Entroncamento
Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 93; identificação de pessoa colectiva n.º 501376054; data:
03072001.

5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015224

FERNANDA CARDOSO  PASTELARIA, PADARIA,
UNIPESSOAL, L.DA
Sede: Rua de Almeida Garrett, 43, Entroncamento
Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 631; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010620.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:
Contrato de sociedade unipessoal
Fernanda Maria Rodrigues Martins Cardoso, casada sob o regime
da comunhão de adquiridos com Américo Manuel Duarte Cardoso,
natural da freguesia e concelho do Entroncamento, residente na Rua
de António Feliciano Castilho, 23, 1.º, direito, no lugar e freguesia
do Entroncamento, concelho do Entroncamento, portadora do bilhete de identidade n.º 6073015, emitido em 2 de Julho de 1997,
pelo Arquivo de Identificação de Santarém, declara que, em 20 de
Junho de 2001, constitui uma sociedade unipessoal, da qual é única
sócia, e que se regerá pelas disposições constantes dos artigos seguintes:
1.º
A sociedade adopta a firma Fernanda Cardoso  Pastelaria, Padaria, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Almeida Garrett,
43, lugar e freguesia do Entroncamento, concelho do Entroncamento.
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2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de pastelaria e padaria.
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por uma única quota de igual valor
nominal pertencente à sócia Fernanda Maria Rodrigues Martins
Cardoso.
4.º
1  A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da sócia única, fica a cargo desta, a qual desde já fica nomeada.
2  Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do gerente.

SANTARÉM

AUTO PONTE DA AZENHA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2225/
900726; identificação de pessoa colectiva n.º 502395800; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 11/071101.
Certifico que, por acta lavrada em 22 de Outubro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:
ARTIGO 3.º

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma
de duas quota iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

A sócia única poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que os mesmos sirvam a persecução do objecto social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Pela outorgante foi ainda dito que a sociedade assume a responsabilidade pelas despesas com a sua constituição e registo, ficando desde
já o seu gerente autorizado a fazer levantamentos da conta aberta
na Caixa Geral de Depósitos, agência do Entroncamento, para pagamentos dessas despesas, e ainda de quaisquer outras que venham a
ser efectuadas com a aquisição de bens necessários à instalação e
início de actividade da sociedade.
Está conforme o original.

Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Jaco Alves.
3000016119

TALHO E SALSICHARIA IRMÃOS SANTOS, L.DA

5 de Novembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015165

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2267/
901106; identificação de pessoa colectiva n.º 502443618; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 8/071101.

TECNOCARRIL  SOCIEDADE DE SERVIÇOS
INDUSTRIAIS E FERROVIÁRIOS, L.DA

Certifico que, por acta lavrada em 22 de Outubro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:

Sede: Rua do Engenheiro Ferreira de Mesquita, 43-A,
Entroncamento

ARTIGO 3.º

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 342; identificação de pessoa colectiva n.º 503168580; data:
26062001.

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, António Azenha Louro dos Santos e Manuel Azenha dos Santos.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos das contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.
29 de Outubro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015159

G. O. E.  GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Jaco Alves.
3000016107

Sede: Rua do Dr. Luís Gomes, Entroncamento

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA PAIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 514; identificação de pessoa colectiva n.º 502969423; data:
02082001.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2376/
910502; identificação de pessoa colectiva n.º 502549521; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 20/081101.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 1999.

Certifico que, por acta lavrada em 24 de Outubro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:

13 de Outubro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira.
3000015157
SALVATERRA DE MAGOS

SERRHORTA  PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 534/980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504272071.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2000 da sociedade
em epígrafe.
21 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000002610

ARTIGO 3.º
O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, duas iguais de
2000 euros, uma de cada um dos sócios José Carlos Martins Lourenço e Florinda Guedes Lourenço Martins, e duas iguais de 1000 euros,
uma de cada um dos sócios Ana Luísa Guedes Lourenço Martinho e
João Alfredo Guedes Lourenço.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Jaco Alves.
3000016334
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RICARDO DA CONCEIÇÃO MOTA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1370/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 501176780; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 8/121101.
Certifico que, por acta lavrada em 3 de Setembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada sócio.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Jaco Alves.
3000016328

PROTAUDI  PROJECTOS, AUDITORIA, FORMAÇÃO
E GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3173/
960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503692883; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 8/081101.
Certifico que, por acta lavrada em 19 de Setembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes a cada um dos sócios, Maria Teresa
Marques Penteado e Manuel Fernandes Penteado.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
Está conforme o original.
30 de Novembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves.
3000016327

ESTOFOS AMIENSE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2396/
910718; identificação de pessoa colectiva n.º 502591862; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 9/071101.
Certifico que, por acta lavrada em 2 de Novembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios, Manuel Rodrigues Martins e Maria Adelina
Lourenço Faustino Avelar.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
Está conforme o original.
3 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Jaco Alves.
3000016319

CAUPERS, ANTUNES & SILVA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3539/
981112; identificação de pessoa colectiva n.º 504277332; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/081101.
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Certifico que, por acta lavrada em 29 de Setembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 4.º, que ficou com a redacção
seguinte:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por três quotas, uma de 2250 euros, pertença do sócio Fernando José Caupers de Barros e Cunha, outra de
2250 euros, pertença do sócio Domingos Manuel Pinho dos Santos
Silva, e uma outra de 500 euros, pertença do sócio Francisco José
Teixeira Antunes Luís.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
Está conforme o original.
30 de Novembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves.
3000016226

GERDICOR  CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3000/
950418; identificação de pessoa colectiva n.º 503404535; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 6/230801.
Certifico que, por acta lavrada em 29 de Março de 2001, foi aumentado, redenominado o capital e alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma de 2000 euros e outra de
1000 euros, do sócio Entreposto Gestão Imobiliária, S. A., e outra
de 2000 euros, do sócio Tudauto  Automóveis do Sul, L.da
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição Jaco Alves.
3000016220
TORRES NOVAS

FRUTAS CASTELO  COMÉRCIO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1115; identificação de pessoa colectiva n.º 502771550.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015619

AGRO GRAÇA, SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1216; identificação de pessoa colectiva n.º 503140384.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015607
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GOTA  CONSULTORIA CRIATIVA, L.DA

VENDE RÁPIDO  COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1368; identificação de pessoa colectiva n.º 503713619.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1687; identificação de pessoa colectiva n.º 505236460.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015600

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015248

MANUEL BENTO VIEIRA, L.DA

ANTÓNIO LOPES GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 617;
identificação de pessoa colectiva n.º 500955239.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 911;
identificação de pessoa colectiva n.º 501885846.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015272

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015246

LUÍS OLIVEIRA & IOLANDA ALMEIDA, L.DA

MÉDICA PARQUE, CONSULTÓRIOS MÉDICOS
DE TORRES NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1001; identificação de pessoa colectiva n.º 502283874.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015268

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1011; identificação de pessoa colectiva n.º 502307382.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015241

P. T. N.  PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO
TORRES NOVAS, L.DA

TRANSPORTES FERNANDO & ROMUALDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1425; identificação de pessoa colectiva n.º 503894893.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1553; identificação de pessoa colectiva n.º 504444166.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015260

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015229

CHORA BARROSO, L.DA

TIRA NÓDOAS  LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1222; identificação de pessoa colectiva n.º 503168599.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1405; identificação de pessoa colectiva n.º 503365076.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015256

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015222
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RAIMUNDO LOUREIRO DA SILVA PINHEIRO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 501635777.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015332
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O. L. P.  OPERADOR LOGÍSTICO
DE PARQUEAMENTO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1241; identificação de pessoa colectiva n.º 503245755.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015278

FIXOMONTA  FIXAÇÃO MONTSGEM
DE EQUIPAMENTOS METÁLICOS, L.DA

RIGÁS  AGÊNCIA DE GASES E ACESSÓRIOS, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1385; identificação de pessoa colectiva n.º 503763772.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1234; identificação de pessoa colectiva n.º 503214183.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015328

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015273

J. CASTILLO CARRETERO & FILHOS, L.DA

GONÇALVES & FOJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 374;
identificação de pessoa colectiva n.º 500144079.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1143; identificação de pessoa colectiva n.º 502900229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015307

TRANSPORTES CLAUDE SEGUIN, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1480; identificação de pessoa colectiva n.º 504091395.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015264

O FORNO DO NUNO  BOUTIQUE DE PÃO QUENTE
E CAFETARIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1554; identificação de pessoa colectiva n.º 504401459.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015298

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015252

CASAL DARROTEIA  SOCIEDADE DE TURISMO, L.DA

RITONICHO  RESTAURANTE E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1202; identificação de pessoa colectiva n.º 503089877.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 850;
identificação de pessoa colectiva n.º 501560530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015284

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015242
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DAFITAL  CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO
DE TORRES NOVAS, L.DA

SPORT AVENTURA  REALIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1064; identificação de pessoa colectiva n.º 502520230.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1622; identificação de pessoa colectiva n.º 503202304.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015207

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015152

ALDEIA VIVA, MINI MERCADOS, L.DA

AUTO ELÉCTRICA TORREJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1173; identificação de pessoa colectiva n.º 502998610.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 500516960.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015198

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015142

TURRISCONTA  CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

ICCL  IBÉRICA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 594;
identificação de pessoa colectiva n.º 500895465.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1492; identificação de pessoa colectiva n.º 504146610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015184

VOTI  COMÉRCIO DE PELES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1124; identificação de pessoa colectiva n.º 502819421.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015176

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015132

JOAQUIM ANTÓNIO FAGULHA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 56;
identificação de pessoa colectiva n.º 500151245.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015103

NOVAUGUSTA IMOBILIÁRIA, L.DA

INVERNO & IRMÃO  SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1164; identificação de pessoa colectiva n.º 502982209.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1108; identificação de pessoa colectiva n.º 503066583.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015160

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015088
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CASA DOS ARRÁBIOS TURISMO
EM ESPAÇO RURAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1528; identificação de pessoa colectiva n.º 504355600.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015217

FERNANDA & VIOLANTE  CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1631; identificação de pessoa colectiva n.º 504998978.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.
17 de Novembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda.
3000011800

VIANA DO CASTELO
PONTE DA BARCA

AGOSTINHO DA COSTA RIBEIRO & GOMES, L.DA
Sede: Rua do Cónego Avelino de Jesus Costa,
Ponte da Barca
Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 100/940714; identificação de pessoa colectiva n.º 503243973;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/19122001.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação do capital e alteração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:
3.º

22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015210

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio Joaquim da Silva Gomes, e outra
de valor nominal de 2450 euros, pertencente ao sócio Agostinho da
Costa Ribeiro.

GRUPELES  COMÉRCIO DE PELES, L.DA

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1009; identificação de pessoa colectiva n.º 502304413.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 26 de
Junho de 2001, foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001, bem como
os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 2000.
22 de Novembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca.
3000015205

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

AGRO-SALÁCIA, SOCIEDADE DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA
Sede: Zona Industrial, lote 38, Alcácer do Sal
Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 519/
990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504354914; averbamento n.º 1 à inscrição a e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 5 e 7/011122.
Certifico que Amílcar Soares e Artur José Cabaça Carraça renunciaram à gerência da sociedade supra, em 15 de Outubro de 2001,
tendo sido nomeada gerente, na mesma data, Miraldina Augusta Jerónimo.
5 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona.
3000015343

ALMADA

Conferida.
19 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000002998

FERNANDO SILVA & CARLOS ALBERTO, L.DA
Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, Ponte da Barca
Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 57/
890904; identificação de pessoa colectiva n.º 502213035; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/21122001.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação do capital e alteração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes aos sócios Fernando Pereira da Silva e Carlos Alberto
Pereira da Silva.
§ 1.º Mediante decisão da assembleia geral, poderão os sócios fazer à sociedade suprimentos de que ela carecer.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida.
21 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000002989

AGRO RIBEIRA LIMA  COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

A PÉROLA DO FEIJÓ  LEITARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 570/
610620; identificação de pessoa colectiva n.º 500965102; data do
depósito: 28101999.

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 4/
840925; identificação de pessoa colectiva n.º 501453881; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/17122001.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação do capital e alteração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação do capital e alteração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3000 euros,
do sócio António Carreira do Souto, e outra de 2000 euros, da sócia
Olga Maria Silva do Souto.
Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 24 939 euros e 90 cêntimos, mediante deliberação unânime de todos.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida.
17 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000002564

SUPERMERCADOS BARQUENSE, L.DA
Sede: Avenida Nova, Ponte da Barca
Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 96/
940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503151327; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 3/2711001.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação do capital e alteração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas distribuídas da seguinte forma:
uma no valor de 4750 euros, pertencente ao sócio António Amorim da Cunha, e outra no valor de 250 euros, pertencente à sócia
Rosa Fernandes Fontes da Costa Amorim da Cunha.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida.
27 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000002562

ALBERTINA MARTINS & FILHOS, L.DA
Sede: Rua de António José Pereira,
Centro Comercial Emigrante, Ponte da Barca
Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 77/
910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502519983; inscrição
n.º 26; número e data da apresentação: 7/1312001.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação do capital e alteração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Abel
Matos de Araújo e Maria do Céu Freitas de Sá.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida.
13 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000002558

DOMINGOS MARTINS CONSTRUÇÕES, L.DA

3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor de 4900 euros,
pertencente à sócia Valéria Cerqueira Martins, e outra no valor de
100 euros, pertencente ao sócio Napoleão da Costa Gomes.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida.
26 de Novembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000002988

BARCA LIMPA  LIMPEZA DE IMÓVEIS, L.DA
Sede: Figueirinha, Vade (São Pedro), Ponte da Barca
Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 87/
920630; identificação de pessoa colectiva n.º 502795018; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 5/13122001.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação do capital e alteração do contrato, passando o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencentes aos sócios José Carlos Costa da Cunha e Maria de
Fátima Sousa Matos.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Conferida.
13 de Dezembro de 2001.  O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000002984
PONTE DE LIMA

LIMAINSPECÇÃO  SERVIÇOS, L.DA
Sede: lote 2, Antepaço, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima
Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 593/960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503683345;
entrada n.º 1/20011204.
Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do ano de 2000.
6 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela.
1000002370

LIMAINSPECÇÃO  SERVIÇOS, L.DA
Sede: lote 2, Antepaço, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima
Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 593/960626; identificação de pessoa colectiva n.º 503683345;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011204.
Certifico que, pela acta n.º 7, de 31 de Março de 2001, foi aumentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe
em 2410$, por incorporação de reservas, passando a ser de
5000 euros, tendo o contrato da sociedade sido alterado, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, 11, Ponte da Barca

3.º

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 153/971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503972967;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/2611001.

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Ilda Maria Tavares Pe-
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reira Leal, outra no valor de 1250 euros, pertencente à sócia Maria
Helena Magalhães Venade Araújo, e outra no valor nominal de
1500 euros, pertencente ao sócio José Luís Costa Oliveira.
Está conforme.
O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
12 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela.
1000002373

4355

SECUNDINO CANTINHO & FILHOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrícula n.º 17; identificação de pessoa colectiva n.º 500243697; data:
211201.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram depositados os documentos na pasta respectiva referentes à prestação
de contas do ano de 2000.
Conferida. Está conforme ao original.

CONSTRUÇÕES SÓNIA, L.DA

21 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos Martins Conde Gonçalves.
1000002616

Sede: Canadelo, Brandara, 4990 Ponte de Lima
Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 608/961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503764094;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20011206.

SECUNDINO CANTINHO & FILHOS, L.DA

Certifico que, pela acta n.º 8, de 9 de Outubro de 2001, foi aumentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe
em 602 410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o
contrato da sociedade sido alterado, passando o artigo 3.º a ter a
seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, e pertencem uma a cada um dos sócios, Manuel
José Dantas de Sousa e Maria Judite Rodrigues Amorim.
Está conforme.
O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
10 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela.
1000002376

J. MONTEIRO & LIMA, L.DA
Sede: São Lourenço, Feitosa, Ponte de Lima
Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 480/940228; identificação de pessoa colectiva n.º 503166642;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20011205.
Certifico que, pela acta n.º 12, de 3 de Dezembro de 2001, foi
aumentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe em 602 410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo
o contrato de sociedade sido alterado, passando o artigo 3.º a ter a
seguinte redacção:
3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Gonçalves Monteiro e Adélia da Conceição da Costa Lima.
Está conforme o original.
O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.
10 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela.
1000002379
VILA NOVA DE CERVEIRA

O LAVRADOR  CHURRASQUEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrícula n.º 77; identificação de pessoa colectiva n.º 502300019; data:
191201.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram depositados os documentos na pasta respectiva referentes à prestação
de contas do ano de 2000.
Conferida. Está conforme ao original.
19 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos Martins Conde Gonçalves.
1000002496

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrícula n.º 17; identificação de pessoa colectiva n.º 500243697; data:
211201.
Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram depositados os documentos na pasta respectiva referentes à prestação
de contas do ano de 1999.
Conferida. Está conforme ao original.
21 de Dezembro de 2001.  O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos Martins Conde Gonçalves.
1000002614

VILA REAL
MESÃO FRIO

LIVRARIA E PAPELARIA A PORTELA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 69/
981112; identificação de pessoa colectiva n.º 502511869; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 2/011210.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital social.
Inscrição n.º 8  Apresentação n.º 2/011210.
Artigo alterado: 4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 961 euros e 54 cêntimos, dividido em duas quotas iguais, uma de
7980 euros e 77 cêntimos, pertença do sócio Rui Gomes Bernardo,
e outra de 7980 euros e 77 cêntimos, pertença da sócia Adozinda
Monteiro Cardoso.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
10 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Helena da Silva Santos.
1000002594

CONSTRUÇÕES FRANCISCO PINTO & VIEIRA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 88/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º P 505801647; número
e data da apresentação: 1/011207.
Certifico que entre Francisco Filipe Monteiro Pinto e Luciana
Maria Guedes Vieira Pinto, casados na comunhão de adquiridos, residentes no lugar de Valpentieiro, freguesia de Barqueiros, concelho
de Mesão Frio, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:
ARTIGO 1.º
A sociedade adopta a firma Construções Francisco Pinto & Vieira, L.da, tem a sua sede no lugar de Valpentieiro, freguesia de Barqueiros, concelho de Mesão Frio, e durará por tempo indeterminado
a partir desta data.
Por simples deliberação da gerência podem ser criadas sucursais,
agências, filiais e outras formas de representação social, quando e
onde for considerado necessário ou conveniente.
ARTIGO 2.º
A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim, comércio de materiais de construção.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Francisco Filipe Monteiro Pinto e Luciana Maria Guedes Vieira Pinto.
ARTIGO 4.º

VISEU
CASTRO DAIRE

FERNANDO HELENO & FILHOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 377/
011207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/011207.

1  A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficarão
a cargo do sócio Francisco Filipe Monteiro Pinto, desde já nomeado
gerente, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado.
2  Para obrigar a sociedade, judicial e extrajudicialmente, em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um
gerente.

Certifico que entre Fernando José Vigário Alves Heleno e mulher, Olga Maria Pereira Figueiredo Alves Heleno, casados na comunhão de adquiridos, Heloísa Alexandra Figueiredo Alves Heleno e
João Fernando Figueiredo Alves Heleno, solteiros, menores, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 5.º

A sociedade adopta a firma Fernando Heleno & Filhos, L.da, e vai
ter a sua sede na vila, freguesia e concelho de Castro Daire.

1  É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios,
ficando desde já autorizadas as divisões necessárias para esse efeito,
mas a cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo, neste caso, a sociedade, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, direito de preferência.
2  No caso de ser usado o direito de preferência, o preço da
cessão será o que resultar do último balanço aprovado.
ARTIGO 6.º
Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
ARTIGO 7.º
1  Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.
2  Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixados em assembleia geral.
7 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Helena da Silva Santos.
1000002589

RIBEIRA DE PENA

ARTIGO 1.º

ARTIGO 2.º
A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro do
concelho ou para concelho limítrofe, e, bem assim, criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas legais de representação, no território nacional ou estrangeiro.
ARTIGO 3.º
A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de produtos agrícolas, importação e exportação, exploração agrícola, transportes nacionais e internacionais rodoviários, comércio e distribuição de bebidas.
ARTIGO 4.º
O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
30 000 euros, do sócio Fernando José Vigário Alves Heleno, outra
de 10 000 euros, da sócia Olga Maria Pereira Figueiredo Alves
Heleno, outra de 5000 euros, da sócia Heloísa Alexandra Figueiredo
Alves Heleno, e outra de 5000 euros, do sócio João Fernando Figueiredo Alves Heleno.
ARTIGO 5.º
A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, recairá desde já no sócio Fernando José Vigário Alves Heleno, e no não sócio Filipe Alexandre Rodrigues Cardoso,
solteiro, tem capacidade profissional para a actividade de transportes nacionais e internacionais.
ARTIGO 6.º

AUTO TRANSPORTADORA CENTRAL
DE RIBEIRA DE PENA, L.DA
Sede: Salvador, Ribeira de Pena
Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula n.º 10/
900829; identificação de pessoa colectiva n.º 501165410; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/010907.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
redenominação do capital para euros, foi aumentado o capital social
de 400 000$ para 5000 euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quota iguais de valor
nominal de 2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios,
José Manuel Vides de Oliveira e António Joaquim Andrade de Oliveira.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
21 de Novembro de 2001.  A Ajudante, Maria de Lurdes Carril
Araújo.
3000015744

Para obrigar a sociedade na actividade de transportes nacionais e
internacionais rodoviários são necessárias as assinaturas dos dois
gerentes; para as restantes actividades basta a assinatura do gerente
sócio.
ARTIGO 7.º
A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mesma para a prática de determinados actos ou conjunto de actos, atribuindo tais poderes através de procuração.
ARTIGO 8.º
A gerência não poderá obrigar a sociedade em letra de favor, fianças ou abonações nem em quaisquer actos semelhantes estranhos
aos negócios sociais.
ARTIGO 9.º
A sessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, gratuita ou
onerosa, é livremente consentida, ficando autorizada a necessária
divisão. A cessão de quotas, gratuita ou onerosa, para estranhos à sociedade depende do consentimento expresso desta, e,
subsequentemente, quanto à cessão onerosa está sujeita ao exercício
de preferência, sucessivamente, por parte da sociedade e dos demais
sócios.
ARTIGO 10.º
A sociedade poderá livremente participar no capital de outras
sociedades, ainda que com objecto diferente, bem como em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 11.º

5.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante de 500 000 euros.
Cláusula transitória

A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios, Adérito
de Resende Botelho e Rosalina de Jesus Cardoso Botelho, desde já
nomeados gerentes, e com ou sem remuneração mensal, a definir
em assembleia geral.

O gerente Fernando José Vigário Alves Heleno poderá, desde já,
movimentar o capital depositado para fazer às despesas da sua constituição e aquisição de equipamentos, podendo a sociedade entrar
imediatamente em actividade.

A sociedade obriga-se com a intervenção e assinatura do gerente
Adérito de Resende Botelho.

6.º

Está conforme o original.

7.º

13 de Fevereiro de 2002.  O Segundo-Ajudante, Esaú de Sousa
Almeida.
1000002459
CINFÃES

CARDOSO & BRANCO, L.DA
Sede: Ribeira, Santiago de Piães, Cinfães
Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 217/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503872458; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/011128.
Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade, com reforço de capital e redenominação em euros, sendo o montante do reforço de 2410$,
subscrito em dinheiro em partes iguais por ambos os sócios. Sócios
e quotas: Luís Manuel Resende Cardoso e Adriano Branco Monteiro,
com 2500 euros cada um, tendo, em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas do valor de 2500 euros,
pertencendo aos sócios, Luís Manuel Resende Cardoso e Adriano
Branco Monteiro.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.
4 de Dezembro de 2001.  A Conservadora, Maria de Lurdes da
Silva Rodrigues.
3000016313

CONSTRUÇÕES ALDEIENSE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 423/
011217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011217.
Certifico que, por escritura lavrada em 7 de Dezembro de 2001,
foi constituída uma sociedade do tipo sociedade por quotas por
Adérito de Resende Botelho e mulher, Rosalina Jesus Cardoso Botelho, casados em comunhão de adquiridos, com a denominação em
epígrafe e que se regerá pelos artigos seguintes:

É absolutamente proibido aos sócios obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos alheios aos fins e interesses sociais, designadamente abonações, fianças, letras de favor, cauções e outros actos
semelhantes.
8.º
A estranhos à sociedade nenhuma quota poderá ser cedida sem
consentimento dos sócios não cedentes, ficando reservado o direito
de preferência primeiro para a sociedade e depois para os sócios.
9.º
Em caso de morte de qualquer sócio, a quota transmite-se aos seus
sucessores, cabendo ao cabeça-de-casal a representação perante a
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa, salvo se os herdeiros deliberarem nomear outro para os representar.
10.º
A sociedade proceder à amortização da quota, quando for permitida por lei e nos seguintes casos:
a) Quando for cedida alguma quota a estranhos, sem consentimento dos sócios não cedentes;
b) Se o sócio for declarado falido;
c) Em caso de penhora, arresto, arrolamento ou situação que
implique arrematação judicial da quota, designadamente quando esta
for incluída em massa falida;
d) Sempre que o seu titular consinta na amortização;
e) Quando o sócio utilize, para fins estranhos à sociedade, com
prejuízo desta, qualquer conhecimento, poder ou informação que lhe
tenham sido comunicados no decorrer das suas funções ao serviço
da mesma;
f) Quando o sócio infrinja qualquer cláusula do presente contrato;
g) Quando, em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas
e bens, a quota não fique a pertencer integralmente ao sócio titular
da mesma.
§ 1.º A amortização ou aquisição será efectuada pelo valor apurado face ao último balanço aprovado. O pagamento será efectuado
em seis prestações semestrais, sem vencimento de juros, vencendo-se a primeira prestação 30 dias após a respectiva deliberação.
§ 2.º A sociedade pode deliberar que a quota amortizada fique no
balanço como tal.
Está conforme.
A Conservadora, Maria de Lurdes da Silva Rodrigues.
3000002481

1.º
A sociedade adopta a firma Construções Aldeiense, L.da

SÁ & MARQUES, L.DA

2.º

Sede: Casal, São Cristóvão, Cinfães

A sociedade tem a sua sede no lugar de Aldeia, da freguesia de
Ferreiros, deste concelho de Cinfães.
§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 168/
940413; identificação de pessoa colectiva n.º 503175765; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/011217.

3.º
O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios.
4.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Adérito de
Resende Botelho, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Rosalina Jesus Cardoso Botelho.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade, com reforço de capital e redenominação em euros, sendo o montante do reforço de 602 410$,
subscrito em dinheiro em partes iguais por ambos os sócios. Sócios
e quotas: António da Silva Marques e Palmira Maria da Silva Sá
Marques, 2500 euros cada um, tendo, em consequência, alterado o
artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas do valor de 2500 euros,
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pertencendo a primeira ao sócio António da Silva Marques e a segunda à sócia Palmira Maria da Silva Sá Marques.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.
20 de Dezembro de 2001.  A Conservadora, Maria de Lurdes
da Silva Rodrigues.
1000002477

2  A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.
3  Nos poderes de gerência estão incluídos o comprar e vender
veículos automóveis.
O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha.
3000015730

MANGUALDE

DIMABEIRA  MATERIAIS E CONSTRUÇÕES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961140; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011210.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e redenominação, no montante de
2410$, realizado em dinheiro, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

LABIALFARMA  LABORATÓRIO DE BIOLOGIA
ALIMENTAR E FARMACÊUTICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 38;
identificação de pessoa colectiva n.º 502755954; depósito de contas; data: 010629.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva todos os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.
Está conforme o original.

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes aos sócios, Manuel Rodrigues Machado e
Augusto Lapa Martins.

5 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha.
3000016098

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, assim como o documento que serviu de base ao registo, ficaram depositados na pasta respectiva.

HELENA MORAIS & IRMÃO, L.DA

Conferida, está conforme.
21 de Dezembro de 2001.  O Escriturário Superior, António
Manuel Amaral Marques.
1000002464
MORTÁGUA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 216;
identificação de pessoa colectiva n.º 504521586; depósito de contas; data: 010628.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva todos os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.
Está conforme o original.

GESSOMOR  GESSOS DE MORTÁGUA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 176;
identificação de pessoa colectiva n.º 503809217; inscrição n.º 1,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 3-10/011128.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções do gerente Joaquim Carlos Marques da Silva,
por renúncia.
Data: 9 de Novembro de 1999.
Cessação de funções do gerente Paulo Alexandre Marques da Silva, por renúncia.
Data: 9 de Novembro de 1999.
Cessação de funções do gerente Joaquim da Silva, por renúncia.
Data: 9 de Novembro de 1999.
Cessação de funções do gerente Francisco Pinto da Costa, por
renúncia.
Data: 9 de Novembro de 1999.
Cessação de funções do gerente Gil Manuel Duarte da Silva, por
renúncia.
Data: 9 de Novembro de 1999.
Alteração parcial do contrato com modificação dos artigos 4.º e
6.º, que ficaram com a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
continua a ser de 500 000$, dividido em sete quotas, três no valor
nominal de 100 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Abel Fernandes Pereira, Pedro Fernandes Pereira e Paulo Jorge
Marques Pereira, uma do valor nominal de 66 500$, pertencente ao
sócio Abel Fernandes Pereira, duas do valor nominal, respectivamente, de 33 500$ e 33 000$, pertencentes ao sócio Pedro Fernandes Pereira, e outra de valor nominal de 67 000$ pertencente
ao sócio Paulo Jorge Marques Pereira.
ARTIGO 6.º
1  A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, cabe a todos
os actuais sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

5 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha.
3000016082
NELAS

HENRIPAMADE  PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
EM MADEIRA E DERIVADOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 445; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/21112001.
Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo teor seguinte:
1.º
A sociedade adopta a firma HENRIPAMADE  Pavimentos e
Revestimentos em Madeira e Derivados, L.da, tem a sua sede no
Bairro da Feira, 1, freguesia e concelho de Nelas.
§ 1.º A gerência pode transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.
2.º
A sociedade tem por objecto a feitura e aplicação de pavimentos
e revestimentos em madeira e derivados.
3.º
O capital social é de 5000 euros (1 002 410$), dividido em duas
quotas iguais, integralmente realizado em dinheiro e subscrito da
forma seguinte:
a) Uma quota de 2500 euros, pelo sócio Daniel Alfredo Matias
Henriques;
b) Uma quota de 2500 euros, pelo sócio Sérgio Filipe Matias
Henriques.
4.º
A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
a ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.
§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.
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5.º
A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando desde já a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos,
bens móveis e imóveis necessários à mesma e a proceder ao levantamento do capital social depositado em nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência de Nelas, para liquidação de
todas e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como
para a liquidação de despesas com a sua constituição, registo e publicações, despesas estas que a sociedade desde já assume.
Está conforme o seu original.
30 de Novembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca.
3000016253

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DO VALE DO SOITO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 174; identificação de pessoa colectiva n.º 503022748; data do depósito:
20010910.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas referentes ao exercício
de 2000.
10 de Setembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Isaura Fernanda
Marques Ferreira Vaz.
10645667
OLIVEIRA DE FRADES

TECNILAFÕES  LAREIRAS, L.DA
Sede: Portoferreiro, Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades
Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 340/970204; identificação de pessoa colectiva n.º 503812315; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/011212.
Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
registo de aumento de capital e consequente alteração do pacto, com
redenominação do capital social para euros, sendo o valor do aumento no montante de 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito
por todos os sócios, tendo alterado o artigo 4.º, que passou a vigorar com o teor seguinte:
ARTIGO 4.º
O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada e pertencentes uma a cada um dos sócios, José
António Martins de Sousa e Maria Otília Silva Oliveira Sousa.
Fica depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actualizada.
Está conforme.
13 de Dezembro de 2001.  A Conservadora, Custódia Delfina
Ferreira Marques.
1000002484

4359

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

TRANSPORTES RAMARSIL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrícula n.º 70; identificação de pessoa colectiva n.º 502926236.
Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:
Pelas apresentações n.os 1/20010803 e 2/20010830:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3  Apresentação n.º 1/
20010830.
Cessação de funções de gerente de António Manuel Soares da Costa
e Maria da Conceição Marques, por destituição.
Data: 12 de Junho de 2001.
Inscrição n.º 6  Apresentação n.º 2/20010830.
Alteração do contrato e aumento do capital por redenominação.
Capital: redenominado para 50 000 euros, após um aumento de
capital de 24 100$, subscrito por ambos os sócios.
Disposições alteradas: artigos 3.º e 5.º, n.os 1 e 2.
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, equivalente a 10 024 100$, e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma no valor de 45 000 euros, equivalente a
9 021 690$, pertencente ao sócio Ramiro Augusto Silva, e uma no
valor de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, pertencente à sócia
Maria da Conceição Marques.
ARTIGO 5.º
1  A sociedade será administrada e representada pelo sócio
Ramiro Augusto Silva, já nomeado gerente, o qual poderá não ser
remunerado, se tal for deliberado em assembleia geral.
2  Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.
Conferida, está conforme.
29 de Novembro de 2001.  A Ajudante, Alda Marta.
3000015150

PIZZARIA SNACKBAR PESQUEIRENSE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrícula n.º 96; identificação de pessoa colectiva n.º 503635103.
Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/20010824 e Apresentação n.º 3/20011026.
Alteração do contrato com aumento de capital e redenominação
em euros.
Quantia do aumento: 7 747 000$.
Artigo alterado: 3.º
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8 147 000$, e corresponde à soma de duas quotas cada uma no valor nominal de 4 073 500$, pertencente uma a cada um dos sócios.
Alteração do contrato: capital, 40 637 euros e 6 cêntimos.
Sócios e quotas: Luís Teixeira Santana e Isabel Maria Ferreira
Guedes, cada um com uma quota de 20 318 euros e 53 cêntimos.
Conferida, está conforme.

SANTA COMBA DÃO

FRUTAS CRUZ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 508; identificação de pessoa colectiva n.º 502288620; data da
apresentação: 26062001.
Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.
4 de Outubro de 2001.  O Conservador, Rui Martins Portugal.
14616530

29 de Novembro de 2001.  A Ajudante, Alda Marta.
3000015144

QUINTA DA FONTE DO LOBO  SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L. DA
Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrícula n.º 128; identificação de pessoa colectiva n.º 504113330.
Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/20010824.
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Alteração do contrato, com aumento de capital por redenominação.
Alterado o artigo 3.º
Capital redenominado para 5000 euros, após o aumento de capital de 2410$.
Disposições alteradas: artigo 3.º
ARTIGO 3.º
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Maria Luísa Oliva de
Carvalho Oliveira, e outra no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Armando José Oliveira Neto.
Conferida, está conforme.
29 de Novembro de 2001.  A Ajudante, Alda Marta.
3000015140

QUINTA DO VENTOZELO  SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrícula n.º 170; identificação de pessoa colectiva n.º 503716138.
Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2000.
Conferida, está conforme.
29 de Novembro de 2001.  A Ajudante, Alda Marta.
3000015136

SÃO PEDRO DO SUL

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 2000.
Está conforme.
4 de Julho de 2001.  A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes.
12250406

FLOBEIRAS  FLORESTAS DAS BEIRAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 33/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503463418; data do
depósito: 010628.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 2000.
Está conforme.
28 de Junho de 2001.  A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes.
12250252

TABUAÇO

MOUTINHOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 3/460425;
identificação de pessoa colectiva n.º 500198578; data da apresentação: 27 de Junho de 2001.
Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000,
referentes à sociedade em epígrafe.
20 de Julho de 2001.  O Segundo-Ajudante, José Manuel de
Andrade Ferreira.
13350846

GOMES & PINHO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 79/681112; identificação de pessoa colectiva n.º 500573611.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2000.
Está conforme o original.
3 de Outubro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Maria Margarida dos Santos Pereira.
13369016

TAROUCA

FERRAGEIRA DE TAROUCA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 98; identificação de pessoa colectiva n.º 504059300.
Certifico que foi hoje efectuado o depósito das contas relativas
ao exercício de 2000 da sociedade em epígrafe, na pasta respectiva.
2 de Julho de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim.
16802071

SÁTÃO

ELECTRO ROLAR  REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
EM AUTOMÓVEIS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 8; identificação de pessoa colectiva n.º 501630937; data da apresentação:
280601.
Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos da sociedade em epígrafe referentes à prestação de contas do ano de 2000,
na pasta respectiva.

A. LOPES COSTA  COMERCIALIZAÇÃO
COMUNITÁRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 70; identificação de pessoa colectiva n.º 503638919.
Certifico que foi hoje efectuado o depósito das contas relativas
ao exercício de 2000 da sociedade em epígrafe, na pasta respectiva.
2 de Julho de 2001.  A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim.
16802136

Está conforme.
28 de Junho de 2000.  O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira de Andrade Matos Albuquerque.
11202769

TONDELA

COIMBRA, MATOS & ALMEIDA, L.DA
MATALSEIXO  METALOMECÂNICA, UNIPESSOAL, L. DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 62/
570612; identificação de pessoa colectiva n.º 500333106; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/011203.

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 61/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504166514; data do
depósito: 010702.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 12 000 000$ para 38 197 836$, sendo o aumento de 26 197 836$, subscrito em dinheiro por todos os sócios,
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N.º 49  27 de Fevereiro de 2002

DIÁRIO DA REPÚBLICA  III SÉRIE

tendo sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a
seguinte redacção:
4.º
O capital social, integralmente realizado, é de 190 530 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas: uma de 63 510 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte ou direito a Humberto Almiro da Silva, José Almiro da Silva, João Almiro da Silva,
Maria das Dores Almiro, António Almiro Joly e Rui Almiro de Figueiredo, outra de 63 510 euros, pertencente ao sócio Manuel Henriques de Almeida, uma de 31 755 euros, pertencente ao sócio Horácio Rodrigues Coimbra, e outra de 31 750 euros, pertencente ao
sócio Rogério de Lemos Lourosa.
O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
5 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000016455

ANTÓNIO PEREIRA DA ESCADA  AVES DO CAMPO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 723/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504283944; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 8/011204.

4361

SOUSA & JESUS  SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3176; identificação de pessoa colectiva n.º 503849685.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15016684

DELFIM VAZ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2899; identificação de pessoa colectiva n.º 503556726.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15016676

AVELINO SILVA  INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2661; identificação de pessoa colectiva n.º 503299405.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 2 004 820$, sendo o aumento de 1 004 820$, subscrito em dinheiro por todos os sócios, tendo
sido alterado o artigo 3.º e aditamento do artigo 5.º do pacto social,
os quais passam a ter a seguinte redacção:

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

ARTIGO 3.º

PAVI-METAL  PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15016668

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio António Pereira Escada.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2033; identificação de pessoa colectiva n.º 502573627.

ARTIGO 5.º

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

Pode o sócio efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante global de 200 000 euros.

9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15016633

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000016287

PANIFIL  PANIFICADORA DE FIGUEIRÓ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 739; identificação de pessoa colectiva n.º 500655880.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15017052

VISEU

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ANTÓNIO
DE ALMEIDA, L.DA

DONSEC  ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2314; identificação de pessoa colectiva n.º 502912685.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3992; identificação de pessoa colectiva n.º 504695665.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15016641

9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15017044

CONGELMOR  CONGELADOS DA BEIRA, S. A.

MON BÉBÉ  COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA BEBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3510; identificação de pessoa colectiva n.º 504211854.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3205; identificação de pessoa colectiva n.º 503863670.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15016692

9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15016625
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ECOBEIRAS  SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ECONOMIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2466; identificação de pessoa colectiva n.º 503068667.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
9 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
15016650

ENERLAR  AQUECIMENTO CENTRAL
E NOVAS ENERGIAS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1504; identificação de pessoa colectiva n.º 501865373.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
9 de Novembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho.
15016501

CARDOSO & NEVES, L.

DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 664; identificação de pessoa colectiva n.º 500327041.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16934067
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VISO ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2898; identificação de pessoa colectiva n.º 503556718.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16935284

MONDIMÓVEL  IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L. DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3955; identificação de pessoa colectiva n.º 502802804.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16934164

TERMEQUIP  COMPONENTES HIDROTÉRMICOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2884; identificação de pessoa colectiva n.º 503582468.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16934083

SINTONIA  REPARAÇÕES TV-VÍDEO, L.DA

LF  SOCIEDADE DE COMÉRCIO
PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2416; identificação de pessoa colectiva n.º 503022349.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2811; identificação de pessoa colectiva n.º 503462756.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

18 de Outubro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho.
15350037

12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16934113

AUTO RITMO  PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

D. MIMI  PASTELARIA, SNACK E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2206; identificação de pessoa colectiva n.º 501712496.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2772; identificação de pessoa colectiva n.º 503415898.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16935250

12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16934121

REFÚGIO  PRONTO-A-VESTIR, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 394; identificação de pessoa colectiva n.º 500023999.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16935268

VIFER  SOCIEDADE DE ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 443; identificação de pessoa colectiva n.º 500299080.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
16 de Novembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta Carvalho.
3000003350

VISEU DESIGN  DESIGN GRÁFICO E DESIGN
INDUSTRIAL, L.DA

RECOVEIROS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1453; identificação de pessoa colectiva n.º 501822488.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4004; identificação de pessoa colectiva n.º 504818210.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16935276

16 de Novembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta Carvalho.
3000003380
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RESTAURANTE TÍPICO O CORTIÇO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2771; identificação de pessoa colectiva n.º 503416487.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
12 de Novembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.)
16934130

SOLIVIL  SOCIEDADE DE LOTEAMENTOS
INDUSTRIAIS VISIENSES, L.DA

Certifico que entre Paula Cristina dos Santos Ferreira e Ana Cláudia dos Santos Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:
1.º
A sociedade adopta a firma VISOCINTAS  Indústria e Comércio de Cintas de Amarração, L.da, com sede no Viso Sul, 53, 1.º,
fracção 1, freguesia de Ranhados, concelho de Viseu.
§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
2.º
O objecto social consiste em cintas de amarração de carga.
3.º

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1271.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
29 de Agosto de 2001.  A Segunda-Ajudante, Amélia da Conceição Roca.
16873831

4363

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e é formado por duas
quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Paula Cristina dos Santos Ferreira e Ana Cláudia dos Santos
Ferreira.
4.º

SNACK-BAR TÓ & GUISE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1540; identificação de pessoa colectiva n.º 501923478.

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a António Joaquim Ferreira,
que desde já fica nomeado gerente.
§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

5.º

7 de Agosto de 2001.  A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15880435

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto,
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

HORTOVISEU, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3134; identificação de pessoa colectiva n.º 503790346.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
4 de Setembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16874226

ANTÓNIO DOS SANTOS FERREIRA
MOITAS & FILHOS, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1000.

6.º
Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vierem a ser
acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de
votos dos sócios.
7.º
Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de outras
sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele que
esta vem exercendo.
Está conforme o original.
4 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues.
3000018470

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

M. C. LEMOS & FILHOS, L.DA

6 de Setembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16873173

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4544; número e data da apresentação: 11/20011105.

EUROFRENTE  SOCIEDADE COMERCIAL
DE TÊXTEIS, S. A.

Certifico que entre Manuel Carmindo de Oliveira Lemos, Palmira
Brites dos Santos Lemos, Orlando Manuel Brites dos Santos Oliveira Lemos, Sandra Paula Brites dos Santos Oliveira Lemos Almeida e
Óscar Manuel Brites dos Santos Oliveira Lemos foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2573; identificação de pessoa colectiva n.º 503190462.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
7 de Setembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta Carvalho.
16874870

VISOCINTAS  INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CINTAS DE AMARRAÇÃO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4542; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20011114

1.º
A sociedade adopta a firma M. C. Lemos & Filhos, L.da, e tem a
sua sede na Quinta de São Carlos, Rua de Santa Amélia, 9-A, na
freguesia de Abraveses, concelho de Viseu.
§ único. Por deliberação da gerência poderá a sede social ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.
2.º
A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de máquinas
e outros equipamentos agrícolas.
3.º
O capital social, inteiramente realizado, é de 10 000 euros, e
corresponde à soma de cinco quotas, sendo duas no valor de
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2750 euros cada, pertencentes aos sócios Manuel Carmindo de Oliveira Lemos e Palmira Brites dos Santos Lemos, e três quotas do
valor nominal de 1500 euros cada, pertencentes aos sócios Orlando
Manuel Brites dos Santos de Oliveira Lemos, Sandra Paula Brites
dos Santos de Oliveira Lemos Almeida e Óscar Manuel Brites dos
Santos de Oliveira Lemos.
4.º
A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente, compete aos sócios Manuel Carmindo
de Oliveira Lemos, Palmira Brites dos Santos Lemos, Óscar Manuel
Brites dos Santos Lemos e Sandra Paula Brites dos Santos Oliveira
Lemos Almeida, que desde já ficam nomeados gerentes, com dispensa de caução, com ou sem remuneração, conforme for fixado
por assembleia geral.
§ 1.º A sociedade fica obrigada com as assinaturas de dois dos sócios
gerentes.
§ 2.º Fica expressamente proibido aos gerentes comprometer a
sociedade em actos, documentos e contratos estranhos aos negócios
sociais, nomeadamente em fianças, abonações e letras de favor.
ARTIGO 5.º
As assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, serão convocadas de acordo com o preceituado no Código das Sociedades Comerciais.
6.º
As cessões das quotas, total ou parcial, entre os sócios é livremente permitida, carecendo a cessão a estranhos do consentimento
da sociedade.
7.º
A sociedade poderá solicitar prestações suplementares aos sócios
até três vezes o montante do capital social, em partes proporcionais às respectivas quotas.
7 de Dezembro de 2001.  A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
da Silva Pereira.
3000018162

EDUARDO & COSTA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3221; identificação de pessoa colectiva n.º 503861820; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 32/20011120.
Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com aprovação
das contas em 19 de Outubro de 2001.
Está conforme o original.
7 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta Carvalho.
3000018160

SNACK-BAR TÓ & GUISE, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1540; identificação de pessoa colectiva n.º 501923478; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 72/20011127.
Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital reforçando-o com 2410$, passando de 1 000 000$ para 1 002 410$,
equivalente a 5000 euros, alterando o seu artigo 4.º do contrato,
passando a ter a seguinte redacção:
3  Apresentação n.º 72/20011127.
Facto: aumento e redenominação do capital social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, passando para 1 002 410$, equivalente a 5000 euros.
Quotas e sócios: duas quotas de 2500 euros, uma de cada um dos
sócios, António de Barros Correia e Alberto Sebastião Mendes Guise.
Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues.
3000018151

PASTELARIA DOCEBÉ, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2586; identificação de pessoa colectiva n.º 503203785; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 73/20011127.
Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital,
reforçando-o com 2410$, passando de 1 000 000$ para 1 002 410$,
equivalente a 5000 euros, alterando o artigo 4.º, que passou a ter a
seguinte redacção:
Facto: aumento e redenominação do capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 2410$, realizado em dinheiro e subscrito
pelos sócios na proporção das suas quotas, passando para
1 002 410$, equivalente a 5000 euros.
Quotas e sócios  duas quotas: uma de 4500 euros de Isabel Maria
Alves Gonçalves e uma de 500 euros, de José Correia Cabral.
Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues.
3000018147

CARBOVETE TÉCNICA AGRO PECUÁRIA, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2769; identificação de pessoa colectiva n.º 501457569.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
7 de Dezembro de 2001.  A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000018143

H. F. T.  COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTO, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3330; identificação de pessoa colectiva n.º 503975532; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 55/20011127.
Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital social reforçando-o em 2410$, passando de 1 000 000$ para
1 002 410$, equivalente a 5000 euros, alterando o artigo 3.º do seu
contrato, passando a ter a seguinte redacção:
3  Apresentação n.º 55/20011127.
Facto: aumento e redenominação do capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$, realizado em dinheiro e subscrito
pelos sócios na proporção das suas quotas, passando para
1 002 410$, equivalente a 5000 euros.
Quotas e sócios: duas quotas, uma de 2500 euros de Horácio Ferreira Trigo.
Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.
Está conforme o original.
6 de Dezembro de 2001.  A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues.
3000018138

PROTANE  INVESTIGAÇÃO E PRODUÇÃO
DE PROTAÍNAS VEGETAIS PARA RUMINANTES, L.DA
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3123; identificação de pessoa colectiva n.º 503810924.
Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.
7 de Dezembro de 2001.  A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.)
3000018135
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AVISO
1  Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2002 em suporte papel, CD-ROM e Internet.
2  Não serão aceites pedidos de anulação de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da responsabilidade dos nossos serviços.
3  Cada assinante deverá indicar sempre o número da assinatura que lhe está atribuída e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.
4  A efectivação dos pedidos de assinatura, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas lojas.
5  Toda a correspondência sobre 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.
Preços para 2002
PAPEL (IVA 5%)

CD-ROM 1.ª série (IVA 17%)

Euros

Escudos

1.ª série ...................................

140,00

28 067

2.ª série ...................................

140,00

28 067

3.ª série ...................................

140,00

28 067

1.ª e 2.ª séries ..........................

260,40

52 206

1.ª e 3.ª séries ..........................

260,40

52 206

2.ª e 3.ª séries ..........................

260,40

52 206

1.ª, 2.ª e 3.ª séries ....................

364,15

73 006

Compilação dos Sumários ...

46,57

9 336

Apêndices (acórdãos) ...........

75,20

15 076

Diário da Assembleia da República ....................................

90,80

18 204

Assinante papel*
Assinatura CD mensal ................................................
Assinatura CD histórico (1974-1999) .....................
Assinatura CD histórico (1990-1999) .....................
CD histórico avulso ...................................................

Não assinante papel

Euros

Escudos

Euros

Escudos

167,60
473,85
224,45
67,35

33 601
94 998
44 998
13 502

212,70
499,00
249,50
67,35

42 643
100 041
50 020
13 502

INTERNET (IVA 17%)
Assinante papel*
1.ª série ........................................................................
2.ª série ........................................................................
Concursos públicos, 3.ª série ...................................

Não assinante papel

Euros

Escudos

Euros

Escudos

67,45
67,45
67,45

13 523
13 523
13 523

88,20
88,20
88,20

17 683
17 683
17 683

* Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85
ISSN 0870-9963

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se
que não serão aceites quaisquer originais destinados ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.
Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

INCM

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.
LIVRARIAS
• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00 Fax 21 394 57 50 Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00 Fax 21 330 17 07 Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00 Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00 Fax 21 781 07 95 Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00 Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20 Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

€ 6,38  1280$00

(Centro Colombo, loja 0.503)

Telef. 21 711 11 25 Fax 21 711 11 21 Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08 Fax 21 324 04 09 Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70 Fax 21 723 13 71 Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27 Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga

Telef. 23 440 58 49 Fax 23 440 58 64

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

• Loja do Cidadão (Viseu) Urbanização Quinta das Mesuras
Avenida R. D. Duarte, lote 9 — 3500-643 Viseu

Telef. 23 248 49 48 Fax 23 248 49 52

Toda a correspondência sobre 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

