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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural
e Ambiente

Anúncio

Concurso público internacional n.º 3/2002 � empreitada
de reabilitação e modernização do aproveitamento
hidroagrícola do Caia � rede de rega, reservatório e
estação elevatória do bloco 8.2.

1 � O dono da obra é o Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural
e Ambiente (IHERA), sito na Avenida de Afonso Costa, 3, 1949-
-002 Lisboa (telefone: 218442200; fax: 218442202; internet:
www.ihera.min-agricultura.pt). A consulta desta página não subs-
titui a necessidade da consulta do Diário da República.

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

3 � a) Local de execução � freguesias de Ajuda, Salvador e
Santo Ildefonso, dos concelhos de Elvas e Campo Maior.

b) Designação da empreitada � reabilitação e modernização do
aproveitamento hidroagrícola do Caia � rede de rega, reservatório
e estação elevatória do bloco 8.2.

Natureza e extensão dos trabalhos � execução da rede de rega,
numa extensão de cerca de 16,5 km com tubagem de PVC e betão
com alma de aço de DN 160 a 1000 mm, construção de todas as
estruturas complementares respeitantes a tomadas de rega, câmaras
de válvulas de seccionamento, de descargas de fundo e ventosas,
em betão armado e anéis pré-fabricados de betão e demais elemen-
tos constituintes da rede; execução de reservatório a céu aberto com
capacidade de cerca de 50 000 m3 revestido interiormente com
geomembrana, estação elevatória, edifício de exploração e órgãos
anexos, incluindo movimentação de terras, construção civil, forne-
cimento, montagem e ensaio dos equipamentos hidromecânicos,
electromecânicos e instalações eléctricas.

Descrição segundo o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, com refe-
rência ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV),
publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996, com os códigos
45.21.41.20-7, 45.21.41.91-5 e 45.24.12.91-4.

Preço base do concurso � € 6 906 123,95, com exclusão do
IVA.

c) Divisão em lotes � a obra é una e indivisível.
d) (Não aplicável.)
4 � Prazo máximo de execução � 420 dias seguidos, a contar

da data da consignação.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados na Divisão de Obras e Fiscalização (6.º
andar da morada referida no n.º 1), da Direcção de Serviços de

Gestão de Projectos e Obras, todos os dias úteis das 10 às 12 ho-
ras e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

A aquisição do processo de concurso pode ser feita até dois ter-
ços do prazo para apresentação de propostas, contado a partir do
dia da publicação no Diário da República.

O processo pode ser adquirido no Núcleo de Expediente e Ar-
quivo (2.º andar da morada indicada no n.º 1).

b) O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento
em dinheiro ou cheque traçado de € 897,84, passado em nome do
Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, valor que já
inclui IVA à taxa de 19%.

6 � a) As propostas terão de dar entrada nos serviços até às 16
horas do dia 16 de Outubro de 2002.

b) As propostas deverão ser enviadas ou entregues no Instituto
de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, Avenida de Afonso
Costa, 3, 2.º, 1949-002 Lisboa.

c) As propostas e os documentos que as instruem, bem como os
documentos de habilitação dos concorrentes, serão obrigatoriamente
redigidos em língua portuguesa. Porém, quando, pela sua própria
natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, deve o con-
corrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada,
em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todos os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do dia 17 de
Outubro de 2002, na sede do Instituto de Hidráulica, Engenharia
Rural e Ambiente.

8 � Será exigida a prestação de caução de montante correspon-
dente a 5% do valor total da adjudicação, podendo esta vir a ser
dispensada nos termos e situações previstas nos n.os 3 e 4 do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Em cada um
dos pagamentos parciais será deduzida a percentagem de 5% para
garantia do contrato, em reforço da caução prestada, aplicando-se
o n.º 4 do artigo 211.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, caso
o requeira o adjudicatário.

9 � A empreitada é por regime misto:

a) Por série de preços, no que se refere à rede de rega e às
obras (parte B) de construção civil e movimentação de
terras do reservatório e estação elevatória;

b) Por preço global, no que se refere ao fornecimento, mon-
tagem e ensaio dos equipamentos hidromecânicos,
electromecânicos e instalações eléctricas do reservatório e
estação elevatória (parte C), ao edifício de exploração e ao
estaleiro (parte B1).

O meio de financiamento está enquadrado nos programas
plurianuais previstos nas verbas a disponibilizar no âmbito do QCA
III, Medida AGRIS, Acção 5 � Gestão de Recursos Hídricos e
Emparcelamento, Subacção 5.1 � Novos Regadios Colectivos e
Beneficiação de Regadios Tradicionais.

Os pagamentos serão por medição mensal, nos termos previstos
nos artigos 202.º a 208.º do diploma atrás referido. O prazo de
pagamento é de 44 dias, nos termos do artigo 212.º do mesmo di-
ploma.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes podem optar,
em caso de adjudicação, pela modalidade de consórcio externo, em
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regime de responsabilidade solidária, ou em agrupamento comple-
mentar de empresas (ACE).

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares do certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas (Portaria n.º 412-
-I/99, de 4 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pela Porta-
ria n.º 660/99, de 17 de Agosto) que contenha as autorizações a
seguir indicadas:

Certificados:

Da 4.ª categoria (obras hidráulicas) a 1.ª subcategoria (obras
fluviais e canais), e classe correspondente ao valor global da
proposta;

Da 1.ª categoria (edifícios) a 1.ª subcategoria (estruturas de
betão armado);

Da 3.ª categoria (vias de comunicação, obras de urbanização
e outras infra-estruturas) a 10.ª subcategoria (adução e abas-
tecimento de água);

Da 5.ª categoria (instalações eléctricas e mecânica) a 1.ª sub-
categoria (instalações eléctricas de baixa tensão), a 2.ª sub-
categoria (instalações eléctricas de média e alta tensão e
instalações de produção até 50 MW) e a 13.ª subcategoria
(instalação de equipamento a incorporar em obras hidráuli-
cas), e

Da 6.ª categoria (outros trabalhos) a 2.ª subcategoria (movi-
mentação de terras).

cada uma delas na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitam.

b) Caso o concorrente não possua os documentos supra referi-
dos, em razão da sua nacionalidade, deverá apresentar certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, ou ainda
certificado de inscrição no registo, nos termos do n.º 1 do artigo 68.º
e da alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

c) Os critérios de avaliação da capacidade financeira e económica
dos concorrentes, ao abrigo do disposto no n.º 19.3 da Portaria
n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, são os seguintes:

Liquidez geral = (existências + disponibilidades + dívidas de
terceiros a curto prazo)/passivo a curto prazo;

Autonomia financeira  = capitais próprios/activo líquido total;
Grau de cobertura do imobilizado = capitais permanentes (ca-

pitais próprios + dívidas a terceiros de médio e longo pra-
zos) / imobilizado líquido.

Nos termos da Portaria n.º 1454/2001, de 28 de Dezembro, com
a nova redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 509/2002, de 30
de Abril, e para o conjunto dos rácios acima indicados, os valores
de referência distribuem-se de acordo com o seguinte quadro:

Rácios (indicadores) Quartil Mediana Quartil
inferior superior

Liquidez geral (percentagem) 103,85 133,99 233,35

Antonomia financeira (per-
centagem) ....................... 9,85 20,38 34,12

Grau de cobertura do imo-
bilizado (percentagem) .. 115,69 268,69 993,13

A Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, vem estabelecer que
só são admitidos os concorrentes que apresentem cumulativamente
valores iguais ou superiores aos valores do quartil inferior, expres-
sos no quadro de referência.

Serão excluídos os concorrentes que apresentem um dos valores
inferior aos expressos no referido quartil.

A comparação com os valores de referência é feita com a média
dos rácios calculados para os três exercícios (1998, 1999 e 2000).

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar
do acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa atendendo aos seguintes factores de apreciação e respec-
tiva ponderação:

1) Valia técnica da proposta � 45%;
2) Preço � 40%;
3) Prazo de execução � 15%.

14 � É permitida a apresentação de propostas variantes quanto
ao tipo de material das tubagens de diâmetro inferior a 700 mm.

Não são admitidas propostas condicionadas.
15 � (Não aplicável.)
16 � Não foi publicado o anúncio de informação prévia, no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias, para esta empreitada.
17 � O anúncio foi enviado para publicação no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias em 9 de Agosto de 2002.
18 � (Não aplicável.)

8 de Agosto de 2002. � O Presidente, C. Mattamouros Resende.
3000068037

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital e Faro

Anúncio

Processo n.º 11/2003 � concurso público internacional
n.º 11/2003 � material de consumo clínico, colheita,
preparação e administração de sangue.

1 � Entidade contratante � Hospital Distrital de Faro, Rua de
Leão Penedo, 8000-386 Faro (telefone: 289892821; fax: 289892823).

2 � Recepção de propostas até às 17 horas do dia 30 de Setem-
bro de 2002 e abertura às 14 horas e 30 minutos do dia 1 de Ou-
tubro de 2002.

Valor do caderno de encargos do concurso é de € 40,50 acres-
cido de 19% de IVA.

3 � Categoria do serviço ou do bem (Regulamento CEE, Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de
1996: 33.10.1000-8. Designação � material clínico).

4 � Local de entrega dos bens � Hospital Distrital de Faro.
5 � O contrato é para vigorar durante o ano de 2003.
6 � São admitidas variantes mas não são admitidas condições

divergentes.
7 � Os interessados podem consultar o processo, ou solicitar

exemplares do processo até ao dia 30 de Setembro no Serviço de
Aprovisionamento do Hospital, sito na Praceta Azedo Gneco, blo-
co E, 17, 2.º, A, 8000 Faro, todos os dias úteis nas horas normais
de expediente, sendo os mesmos fornecidos mediante o prévio pa-
gamento nos nossos serviços financeiros.

8 � As propostas serão remetidas por correio, registadas com
aviso de recepção dirigidas à entidade referida no n.º 1.

9 � As propostas e os documentos devem ser redigidos nos ter-
mos do artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

10 � O acto público do concurso terá lugar, no dia 1 de Outu-
bro de 2002, na sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento.
Podem assistir todas as pessoas devidamente credenciadas pelos
concorrentes.

11 � Os concorrentes serão obrigados a manter as suas propos-
tas pelo prazo de 60 dias a contar da data do acto público do con-
curso.

12 � O adjudicatário garantirá, através de prestação de caução
no valor de 5% do total da adjudicação, o cumprimento das obri-
gações que assume.

13 � O pagamento das facturas será efectuado no prazo, até 180
dias, após a data da sua recepção.

14 � O critério de adjudicação do contrato é o da proposta mas
vantajosa, que resulta da ponderação dos seguintes factores orde-
nados por ordem decrescente de importância:

1.º Qualidade � 40%;
2.º Parecer dos utilizadores � 35%;
3.º Preço � 15%; e
4.º Prazo de entrega e garantia do seu cumprimento � 10%.

15 � Não foi efectuada a publicação prevista no n.º 1 do ar-
tigo 195.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre
contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

17 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública e Jornal Oficial das Comunidades Europeias, em 6 de
Agosto de 2002.

18 � Data da recepção do anúncio, para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 12 de Agosto de 2002.

6 de Agosto de 2002. � A Chefe de Secção, Gabriela Rocharte.
1000119807
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Hospital Distrital da Figueira da Foz

Anúncio

Concurso público n.º 210013/2003 � fornecimento de
material de consumo clínico � material de penso
(adesivo, algodão, compressas, ligaduras, pensos ci-
rúrgicos, etc.) (cat. CPA 24.42.2).

1 � Entidade adjudicante � Hospital Distrital da Figueira da
Foz, 3080-707 Figueira da Foz (telefone: 233431748; fax:
233412682).

2 � Procedimento de adjudicação � concurso público n.º 210013/
2003, nos termos do Decreto-Lei n.º 197//99, de 8 de Junho.

3 � Natureza do fornecimento � material de consumo clínico �
material de penso.

4 � Local de entrega � Hospital Distrital da Figueira da Foz.
5 � Prazo de execução � durante o ano de 2003.
6 � Os documentos necessários podem ser pedidos à Repartição

de Aprovisionamento do Hospital Distrital da Figueira da Foz,
mediante o pagamento de € 25, ou consultados no mesmo serviço
das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos
às 15 horas e 30 minutos, todos os dias úteis até à data de abertu-
ra das propostas.

6.1 � O pagamento poderá ser efectuado em dinheiro na tesou-
raria do Hospital das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13
horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos ou por cheque emiti-
do em nome de Hospital Distrital da Figueira da Foz (não se envi-
am cadernos de encargos à cobrança).

7 � Prazo de entrega das propostas � as propostas, redigidas em
português, poderão ser enviadas pelo correio ou entregues directa-
mente, desde que sejam recepcionadas na Repartição de Aprovisio-
namento até às 16 horas do 15.º dia após a publicação do anúncio
no Diário da República, 3.ª série (se o prazo terminar ao sábado,
domingo ou feriado, passa para o primeiro dia útil seguinte).

7.1 � As propostas serão abertas às 11 horas do primeiro dia útil
depois de terminado o prazo de entrega perante os concorrentes que
queiram assistir só podendo intervir os credenciados.

8 � A adjudicação será feita de acordo com os critérios que
constam do programa do concurso.

9 � O pagamento será efectuado a 90 dias da data da emissão
das facturas.

10 � Qualquer informação deverá ser solicitada à Repartição de
Aprovisionamento do Hospital Distrital da Figueira da Foz (n.º 1).

11 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
até 60 dias da data limite para a entrega das propostas.

12 � Este aviso foi enviado para publicação no Diário da Re-
pública, 3.ª série, em 7 de Agosto de 2002.

13 � [�]

7 de Agosto de 2002. � A Administradora-Delegada, Isabel
Cristina Duarte Neves. 3000067857

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral dos Edifícios
e Monumentos Nacionais

Anúncio

Concurso público n.º 14/DREL/2002 para adjudicação da
empreitada Academia das Ciências de Lisboa � remo-
delação geral das coberturas.

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 � Rua da Academia das Ciências, 19,
Lisboa.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � substituição geral de
cobertura, incluindo estrutura, telha, caleiras, algerozes, tubos de
queda. Execução de uma plataforma de protecção das peças do
museu. Recuperação ou substituição de tectos deteriorados pelas
obras e reposição de instalação eléctrica que se encontra fixa no
madeiramento a substituir da cobertura.

Classificação Estatística � categoria 45.21.1, subcategoria
45.21.15, constante do Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

Preço base do concurso � € 800 000, com exclusão do IVA.
4 � Prazo de execução da obra � 540 dias, incluindo sábados,

domingos e feriados nacionais, contados a partir da data da con-
signação.

5 � Pedido de documentos:

a) Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso na
firma Planimétrica, L.da, situada na Travessa de S. Pláci-
do, 48-A (telefone: 213976155; fax: 213956458), nas ho-
ras normais de expediente;
Esses elementos podem ser solicitados até ao dia 26 de
Setembro de 2002;

b) O custo, a pagar em dinheiro ou em cheque é de € 30
incluindo o IVA;
Os interessados que adquiriram o processo referente ao
concurso n.º 2/DREL/2002, deverão levantar, gratuitamen-
te, na Repartição Administrativa da Direcção Regional de
Edifícios de Lisboa, o programa de concurso e caderno de
encargos, dado que os elementos referentes ao restante
processo se mantêm.

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 3 de Outubro
de 2002;

b) Endereço � serviço indicado no n.º 1;
c) Língua � as propostas e documentos que as acompanham

devem ser redigidas em português. Quando os documen-
tos, pela sua própria natureza ou origem, estiverem redi-
gidos noutra língua, serão acompanhados de tradução de-
vidamente 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 cre-
denciadas pelos concorrentes;

b) Data, hora e local � 4 de Outubro 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) 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 paga-
mento 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: 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias, sendo
uma delas da classe correspondente ao valor global da
proposta;

Na 5.ª categoria: 1.ª subcategoria. A classe deve cobrir
o valor dos trabalhos especializados que lhe respeitem.

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Merca-
dos 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 Fevereiro, o qual indicará os elementos de referên-
cia relativos à idoneidade, à capacidade financeira e eco-
nómica e à capacidade técnica que permitiram aquela ins-
crição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
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c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), ou que não apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem 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 con-
curso.

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 pro-
posta 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.

9 de Agosto de 2002. � Pelo Director Regional, a Chefe de
Divisão, Cristina Lopo. 3000067988

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional da Saúde

Centro de Saúde de Vila Franca do Campo

Aviso

Concurso público para fornecimento
de refeições a doentes e funcionários

1 � Entidade contratante � Centro de Saúde de Vila Franca do
Campo, Rua de Teófilo de Braga, 91, 9680-179 Vila Franca do
Campo (telefones: 296582117, 296582118 e 296582120; fax:
296582864).

2 � Objecto do concurso � fornecimento de refeições a doen-
tes e funcionários do Centro de Saúde de Vila Franca do Campo.

3 � Local da prestação de serviços � Centro de Saúde de Vila
Franca do Campo.

4 � Duração do contrato � um ano, após a celebração do con-
trato, com possibilidade de renovação, por um período de um ano,
até ao limite de três, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1
do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � Reserva de prestação de serviços � só podem concorrer as
empresas individuais ou colectivas constituídas para o efeito.

6 � Não são admitidas propostas relativas a parte da prestação
de serviços.

7 � Não são admitidas propostas que envolvam alterações das
cláusulas do caderno de encargos.

8 � Propostas com condições divergentes � são admitidas pro-
postas com variantes.

9 � Se a adjudicação for feita a um agrupamento de empresas
concorrentes, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da cele-
bração do contrato, na modalidade de consórcio externo.

10 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso está patente para consulta ou aqui-
sição no Gabinete de Apoio ao Conselho de Administra-
ção do Centro de Saúde de Vila Franca do Campo, sito à
Rua de Teófilo de Braga, 91, 9680-178 Vila Franca do
Campo (telefones: 296582117, 296582118 e 296582120;
fax: 296582864), todos os dias úteis, durante as horas
normais de expediente (das 8 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas
e 30 minutos);

b) Podem ser adquiridas cópias do programa de concurso e
do caderno de encargos até ao termo fixado para a entre-
ga das propostas;

c) O programa do concurso e o caderno de encargos serão
fornecidos mediante o pagamento na tesouraria do Centro
de Saúde de € 40.

11 � Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � as
propostas devem ser dirigidas ao Centro de Saúde de Vila Franca
do Campo, Rua de Teófilo de Braga, 91, 9680-179 Vila Franca do
Campo.

12 � Data limite da recepção das propostas � a recepção das
propostas termina às 16 horas e 30 minutos do dia 22 de Outubro
de 2002.

13 � Idioma em que devem ser redigidas as propostas � as pro-
postas e os documentos que a acompanham devem ser redigidas em
língua portuguesa, ou não o sendo, devem ser acompanhadas de
tradução devidamente legalizada.

14 � Data, hora e local de abertura das propostas � o acto pú-
blico de abertura das propostas terá lugar às 10 horas do dia 23 de
Outubro de 2002, na sala de reuniões do Centro de Saúde, poden-
do assistir todos os interessados e intervir só os devidamente cre-
denciados pelos concorrentes.

15 � Critérios de adjudicação e sua ordenação � a adjudicação
será efectuada à proposta economicamente mais vantajosa, sendo a
sua apreciação baseada nos seguintes factores, por ordem decres-
cente da sua importância:

1 � Relação preço/qualidade;
2 � Experiência demonstrada no domínio da alimentação hos-

pitalar;
3 � Utilização predominante de produtos frescos regionais,

designadamente carne, peixe, produtos hortícolas, e frutíco-
las, na confecção/composição das refeições;

4 � Número e qualificação de pessoal a trazer pelo adjudica-
tário;

5 � Utilização do pessoal cedido pelo Centro de Saúde de Vila
Franca do Campo.

16 � Prazo de validade da proposta � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de 90 dias
contados da data limite para a sua entrega.

17 � Modalidade de financiamento � através do orçamento do
Centro de Saúde de Vila Franca do Campo.

18 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a presta-
ção de serviços, prestará uma caução correspondente a 5% do va-
lor da adjudicação (sem IVA).

19 � Não foi publicado anúncio de informação prévia do con-
curso.

20 � O aviso foi enviado para publicação no Jornal Oficial,
Diário da República, e Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
no dia 6 de Agosto de 2002.

21 � Data de recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
S. A. para publicação no Diário da República � 9 de Agosto de
2002.

A Vogal Administrativa, Andrea Veríssimo Mota.
1000119665

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Centro Hospitalar do Funchal

Anúncio

Concurso público de âmbito nacional n.º N CP20030006
para aquisição de artigos irrecuperáveis de higiene pes-
soal.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefones: 291705604
ou 291705610; fax: 291742545).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 21.22.1 descritos como, artigos de papel para uso
doméstico e sanitário na Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade;

b) Os bens a adquirir estão enumerados e quantificados no
n.º 1 das cláusulas especiais do caderno de encargos;

c) O contrato será válido por um ano, considerando-se reno-
vado por igual lapso de tempo;

d) Aquisição de artigos irrecuperáveis de higiene pessoal.
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3 � A entrega dos bens a adquirir far-se-á no Cais da Recepção
da Área Económica do Hospital Cruz de Carvalho, na Avenida Luís
de Camões, no Funchal.

4 � Os bens deverão ser entregues, até 30 dias consecutivos após
a recepção da nota de encomenda, sem prejuízo de outro acordo
entre as partes.

5 � [�]
6 � [�]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou par-

cial.
8 � É permitida a apresentação de, o máximo de duas propos-

tas com variantes à proposta base, bem como das que envolvam
alterações das cláusulas 28 e 36 do caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão preencher as condições de carác-
ter técnico e económico constantes do programa de concurso.

10 � [�]
11 � a) O programa de concurso, o caderno de encargos e do-

cumentos complementares podem ser pedidos na Área Económica
do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida Luís de Camões,
9004-514 Funchal, onde podem ser consultados.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil an-
tes da data do acto público de concurso mas as certidões de qual-
quer peça processual só poderão ser requeridas até 10 dias antes
daquela data.

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de € 24,94 com IVA incluí-
do, acrescido de € 4,99 para encargos de expedição.

12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigidas
à Área Económica do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida
Luís de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada na secretaria da Área Eco-
nómica do Centro Hospitalar do Funchal até às 16 horas do 15.º
dia ou dia útil imediato, a contar da data da publicação do anúncio
no Diário da República.

c) A proposta e documentos que a acompanham serão redigidos
em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público na Área
Económica do Centro Hospitalar do Funchal no primeiro dia útil
seguinte ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas 10
horas, podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos re-
presentantes.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamen-
te mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de im-
portância, os seguintes factores:

1 � Preço � 40%;
2 � Qualidade do produto � 35%;
3 � Prazo de entrega � 25%.

15 � As propostas apresentadas serão válidas pelo prazo de 60
dias úteis contados da data do acto público do concurso, prazo esse
que será prorrogado pelo tempo fixado no programa de concurso
se o concorrente nada requerer em contrário no devido tempo.

16 � a) Ao adjudicatário poderá ser exigida prestação de cau-
ção, por uma das formas legalmente permitidas, que será de 5%
sobre o valor total da adjudicação.

b) O financiamento tem origem no orçamento do Centro Hospi-
talar do Funchal.

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias consecuti-
vos a contar da entrega do material ou da recepção da respectiva
factura, se for posterior.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo acordo sobre con-
tratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho,
de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira e no Diário da República,
no dia 6 de Agosto de 2002.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 9 de Agosto de 2002.

6 de Agosto de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Filomeno Paulo Gomes. 1000119675

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Anúncio

Concurso público n.º 1/02/ST/UALG � empreitada da Es-
cola Superior de Enfermagem de Faro � ampliação em
piso 2.

1 � Universidade do Algarve, Campus da Penha, 8000-117 Faro
(telefone: 289800111; fax: 289804824).

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

3 � a) Local de execução � Universidade do Algarve, Escola
Superior de Enfermagem, Estrada de Loulé, sem número, 8000 Faro.

b) Designação da empreitada e descrição dos trabalhos � cons-
trução de três salas de aulas e espaços adjacentes, trabalhos inseri-
dos na classe 45.21; categoria 45.21.1 e subcategoria 45.21.15,
conforme CEPA publicada no Regulamento n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º 2342, de 31 de Dezembro de 1993, que
consistirá em demolições, estruturas em betão armado, alvenarias,
coberturas e impermeabilizações, revestimentos de pavimentos,
paredes e tectos, carpintarias, caixilharias e estores, pinturas, diversos.

Circuitos de iluminação normal, tomadas de corrente, detecção
automática e alarme de incêndios, tomadas de recepção de sinal
vídeo/TV e ampliação do quadro eléctrico.

Climatização através de chiller, com unidades de tratamento de
ar novo e extracção.

Preço base do concurso � € 181 809,37, com exclusão do IVA.
4 � Prazo máximo de execução � 120 dias seguidos.
5 � a) O processo de concurso poderá ser examinado nos Ser-

viços Técnicos da Universidade do Algarve, Campus da Penha, em
Faro, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14
às 17 horas.

O caderno de encargos e o programa de concurso deverão ser
solicitados por escrito aos Serviços Técnicos da Universidade do
Algarve, na morada acima indicada, no primeiro terço do prazo
fixado para apresentação das propostas.

Os pedidos de cópias do projecto serão dirigidas por escrito à
Firma Plotagem & Cópias, L.da, Largo S. Domingos, 81, 4050-545
Porto, igualmente do prazo acima referenciado.

Custo do caderno de encargos, programa de concurso � € 59,50
(incluindo IVA).

Custo das cópias do projecto � € 154,52 (incluindo IVA).
6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 30.º

dia após a publicação no Diário da República.
b) As propostas deverão ser entregues contra recibo ou enviadas

por correio, com registo e aviso de recepção, para os Serviços Téc-
nicos da Universidade do Algarve, Campus da Penha, em Faro.

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

devidamente credenciadas.
b) Acto público no dia seguinte ao do prazo de entrega das

propostas, pelas 10 horas, no Núcleo de Anfiteatros do Campus da
Penha.

8 � A caução a prestar pelo concorrente vencedor é de 5% do
preço total do respectivo contrato.

9 � Empreitada por preço global, com financiamento pelo PID-
DAC 2002 e 2003. Os pagamentos serão efectuados em prestações
periódicas variáveis, em função de medições mensais.

10 � Em caso de adjudicação, o agrupamento de empreiteiros
deverá adoptar a forma jurídica de consórcio.

11 � Só podem ser admitidos a concurso:

a) Concorrentes nacionais � os titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI, contendo as seguintes autorizações:

De empreiteiro geral na 1.ª categoria, e da classe cor-
respondente ao valor da sua proposta;

Da 1.ª, 5.ª, 6.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria e das
classes correspondentes aos valores dos trabalhos a
que respeitam;

Das 1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria
e das classes correspondentes aos valores dos traba-
lhos a que respeitam.
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b) Concorrentes não nacionais � os concorrentes não titula-
res de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas que apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra propos-
ta a concurso, que indique os elementos de referência pre-
vistos no artigo 68.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, emitido por uma das autoridades competentes
mencionadas no anexo VIII ao referido decreto.
Os concorrentes não titulares de certificado de classifica-
ção de empreiteiros de obras públicas ou equivalente emi-
tido pelo 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 técni-
ca para a execução da obra, indicados no artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

c) A avaliação da capacidade financeira, económica e técni-
ca dos concorrentes será efectuada com base nos seguin-
tes indicadores:

i) Deverão os concorrentes satisfazer, com base no qua-
dro de referência constante da Portaria n.º 1454/2001,
de 28 de Dezembro, os seguintes valores:

Liquidez geral ³ 103,85%;
Autonomia financeira ³ 9,85%;
Grau de cobertura do imobilizado ³ 115,69%.

ii) Capacidade técnica � demonstração da execução de
pelo menos três obras públicas e do mesmo tipo da
obra em curso, iniciadas nos últimos três anos, com
indicação dos respectivos montantes o qual deve ser
superior a 50% do valor da proposta do concorrente,
acompanhada de certificados abonatórios.

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

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores, por ordem
decrescente de importância:

a) Preço (P) � 50%;
b) Prazo (Pz) � 25%;
c) Valia técnica � 25%.

em que:

Valia técnica:

Meios técnicos a afectar à obra (Mt) � 25%;
Meios humanos a afectar à obra (Mh) � 25%;
Programa de trabalhos (Pt) � 30%, sendo (plano de tra-

balhos � 10%; mão-de-obra � 10%, e equipamento �
10%);

Sistema de segurança e saúde no trabalho (SSST) � 20%.

Fórmula classificativa:

CF = 0.50 × P + 0.25 × Pz + 0.25 (0.25 × Mt +
+ 0.25 × Mh + 0.30 × Pt + 0.20 × SSST)

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

nal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Enviado para publicação no Diário da República, em 12

de Agosto de 2002.

12 de Agosto de 2002. � O Reitor, Adriano Lopes Gomes Pim-
pão. 3000068066

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA

Anúncio

1 � Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Largo Dr. Pedro da
Fonseca, 6150 Proença-a-Nova (telefone: 274670000; fax:
274672697).

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

3 � a) Local de execução � freguesia e concelho de Proença-
-a-Nova.

b) Designação da empreitada � Centro de Ciência Viva; classi-
ficado no Regulamento CEE, n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L177, de 22 de Junho de 1998.

Trabalhos das classes � 45.21, 45.22, 45.25, 45.31 e 45.33.
Categorias:

45.21.15 � trabalhos de construção geral de outros edifícios;
45.22.12 � trabalhos de coberturas;
45.25.31 � trabalhos em betão armado;
45.25.50 � trabalhos de alvenaria;
45.31.12 � trabalhos de instalação eléctrica em edifícios não

residenciais;
45.33.12 � trabalhos de instalação de ventilação e de clima-

tização;
45.33.20 � trabalhos de canalização de águas e esgotos.

O preço base do concurso, excluído o IVA � € 1 491 440,93.
c) A empreitada refere-se a totalidade da obra.
4 � O prazo de execução da obra será 540 dias, incluindo sá-

bados, domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados no Gabinete Técnico ou solicitadas cópias
autenticadas do processo de concurso e da documentação, no ser-
viço de Secção de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Pro-
ença-a-Nova, nos dias úteis em horário das 9 horas às 12 horas e
30 minutos, e das 14 às 16 horas, desde que solicitadas até ao 25.º
dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio
no Diário da República.

b) O montante a pagar pelo fornecimento do processo de con-
curso documentação, será de € 835, acrescido do IVA à taxa 19%.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas documentadas deverão ser apresentadas pelos
concorrentes ou seus representantes, na Câmara Municipal de Pro-
ença-a-Nova, sita no Largo Dr. Pedro da Fonseca, contra recibo ou
remetidas pelo correio sob registo com aviso de recepção.

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

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

b) Esse acto terá lugar no salão nobre dos Paços do Município
de Proença-a-Nova e realizar-se-á, pelas 10 horas no primeiro dia
útil que se seguir ao termo do prazo para entrega das propostas.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento, são mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou grupo de empresas sem que entre elas exis-
ta qualquer vínculo jurídico mas, em caso de adjudicação, estas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato,
na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilida-
de solidária.

11 � Condições de apresentação a concurso:
11.1 � Concorrentes nacionais:

a) Podem concorrer, os concorrentes possuidores do certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99,
de 2 de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, com
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 660/99, de 17
de Agosto):

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

As subcategorias das categorias seguintes, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitam,
caso o concorrente não recorra à faculdade conferida
no n.º 6.3 do programa de concurso;

5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria (edifícios);
1.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria (instalações

eléctricas e mecânicas).

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros nos
termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março;
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c-I) Capacidade económico financeira � a capacidade econó-
mico-financeira determina-se a partir do quadro que se
segue, sendo excluídos os concorrentes cuja soma dos va-
lores, obtidos para cada um dos índices, seja inferior a três,
numa classificação de 0 a 9:

Índices Intervalo de variação Pontuação

Autonomia financeira ...... < 9,85% 0
³ 9,85% Ù < 20,38% 1

³ 20,38% Ù < 34,12% 2
³ 34,12% 3

Liquidez geral ................. < 103,85% 0
³ 103,85% Ù < 133,99% 1
³ 133,99% Ù < 233,35% 2

³ 233,35% 3

Grau de cobertura do imo- < 115,69% 0
bilizado. ³ 115,69% Ù < 268,69% 1

³ 268,69% Ù < 993,13% 2
³ 993,13% 3

c-II) Capacidade técnica:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra de
idêntica natureza e do mesmo tipo da obra posta a
concurso, iniciada num dos últimos três anos. O mon-
tante da obra referida deverá ser superior a 50% do
preço base do presente concurso e deve ser acompa-
nhada de certificados de boa execução, passados pelo
dono da obra;

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

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

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

11.2 � Concorrentes nacionais de estados membros da União
Europeia, concorrentes nacionais dos estados signatários do acordo
sobre o espaço económico europeu, concorrentes nacionais de es-
tados signatários do acordo sobre contratos públicos da Organiza-
ção Mundial do Comércio � só serão admitidos os concorrentes
que, não sendo detentores de certificado de classificação ou de al-
vará de empreiteiro de obras públicas contendo as autorizações da
natureza indicada no anúncio e no programa de concurso e na classe
correspondente ao valor da proposta, apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra
posta a concurso e emitido pelo respectivo Estado.

Poderão ainda ser admitidos os concorrentes não detentores de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, desde que apresentem documento(s) comprovativo(s)
da sua inscrição como empresa de obras públicas, ou o certificado
a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

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

13 � Os critérios básicos de apreciação das propostas são os
estabelecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, ponderando
os seguintes factores:

Preço � 70%;
Valor técnico da proposta � 30%.

14 � Não são admitidas propostas condicionadas.
15 � Cláusula de não adjudicação � a entidade que preside ao

concurso, reserva-se no direito de não adjudicar a obra a nenhum
dos concorrentes, caso ocorra qualquer das situações previstas no
artigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

22 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Diamantino
Ribeiro André. 1000111430

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de São João

Aviso

Concurso público n.º 38/2002-E � obras de remodela-
ção do Laboratório de Gastroenterologia, piso 2, pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 165, de
19 de Julho de 2002.

Rectificação

Torna-se público o seguinte aviso: por se ter verificado incorrec-
ção na indicação do certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas no programa do concurso em epígrafe, é fixado como
novo prazo para entrega de propostas o dia 27 de Agosto de 2002,
até às 17 horas, com o acto público de abertura das propostas no
dia 28 de Agosto de 2002, pelas 10 horas, no Departamento de
Aprovisionamento do Hospital de São João.

Assim, os concorrentes devem fazer prova de possuir o certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas da:

a) 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) com classe
correspondente ao valor global da obra;

b) E ainda da 1.ª subcategoria da 5.ª categoria da classe cor-
respondente ao valor da proposta.

8 de Agosto de 2002. � A Directora do Departamento de Apro-
visionamento, Leonilde Cavalheiro. 3000067909

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA

Anúncio

Concurso público n.º 1/2002 para a adjudicação da
empreitada da obra de construção do edifício sede do
município de Vizela (estrutura).

Aviso rectificativo

Por se terem verificado falhas e omissões no projecto fornecido,
referente ao concurso público da empreitada de construção do edi-
fício sede do município de Vizela (estrutura), bem como na
alínea b2) I) do n.º 11 do anúncio publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 161, de 15 de Julho de 2002, procede-se à pu-
blicação de novo anúncio e reinicia-se a contagem dos prazos.

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Vizela, servi-
ço: Serviços de Obras Municipais, localização: Rua de Dr. Abílio
Torres, 4815 Caldas de Vizela (telefone: 253489630; fax:
253489649).

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

3 � Objecto da empreitada:

a) Local da execução � Rua de Dr. Bráulio Caldas, fregue-
sia de S. Miguel, concelho de Vizela;

b) Designação da empreitada � construção do edifício sede
do município de Vizela (estrutura);

c) Natureza e extensão dos trabalhos � construção da estru-
tura em betão armado do edifício-sede do município, in-
cluindo movimentos de terra com escavações, aterros,
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, estrutura
em betão armado (fundações, muros, pilares, vigas, lajes
fungiformes, palas, escadas, impermeabilizações dos mu-
ros e drenagem de águas pluviais com bombagem e traba-
lhos complementares conforme projecto de execução pa-
tente a concurso;

d) Preço base do concurso � o preço base do concurso é de
€ 1 625 888,85 ao qual acresce o imposto sobre o valor
acrescentado.
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4 � Prazo de execução � o prazo de execução desta empreita-
da é de 240 dias incluindo sábados, domingos e feriados, contados
a partir da data da consignação.

5 � Exame do processo do concurso:

a) O processo do concurso e documentos complementares,
encontram-se patentes nos Serviços de Obras Municipais,
sito na Rua de Dr. Abílio Torres, 4815 Vizela da Câmara
Municipal, onde pode ser examinado nos dias úteis das 9
horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 às
16 horas. Podem ser solicitadas cópias, por escrito, na
morada acima indicada, até 10 dias anteriores à data limi-
te de entrega das propostas. As cópias serão entregues em
mão, contra-recibo, na referida morada, no prazo de seis
dias úteis, a contar da data da recepção do pedido;

b) Montante e modalidade de pagamento do processo do con-
curso � o custo do processo de concurso e documentos
complementares é de € 700 por exemplar, com IVA in-
cluído à taxa legal em vigor, a pagar em dinheiro ou che-
que visado, a favor da entidade adjudicante, no momento
da entrega.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � as
propostas documentadas deverão ser apresentadas até às 16 horas
do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública contados nos termos do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as pro-
postas � as propostas deverão ser enviadas por correio, sob regis-
to, com aviso de recepção, ou entregues em mão contra-recibo, no
local indicado no n.º 1.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e documen-
tos que as acompanham � as propostas e documentos que as acom-
panham deverão ser obrigatoriamente redigidas na língua portugue-
sa, como o mesmo tipo de letra. Será tido em consideração o
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

7 � Acto público do concurso:

a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � só poderão intervir no acto público do concurso
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes, conforme o programa do con-
curso;

b) Data, hora e local do acto público do concurso � esse acto
terá lugar nas instalações provisórias do município de
Vizela, sito na Rua de Dr. Abílio Torres, 4815 Vizela,
pelas 10 horas e 30 minutos do primeiro dia útil que se
seguir à data limite de apresentação das propostas.

8 � Cauções e garantias exigidas � o valor da caução para ga-
rantia do contrato de empreitada será de 5% do valor total da ad-
judicação, prestada nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços e
as modalidades essenciais de financiamento e de pagamento são de
acordo com o disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � a este
concurso podem concorrer empresas que declarem a intenção de se
associarem em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato e desde que to-
das as empresas do agrupamentos satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públi-
cas.

11 � Informações relativas à idoneidade e condições de carác-
ter técnico e económico dos concorrentes � só serão admitidos
concorrentes que à data, da entrega da proposta satisfaçam as con-
dições de idoneidade previstas no artigo 55. do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, e em conformidade com o artigo 54.º cumula-
tivamente com as seguintes condições:

A1) Os concorrentes titulares de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio, contendo a(s) seguinte(s) autorização(ões):

A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria da classe correspon-
dente ao valor global da proposta, definidos de acordo
com o referido no anexo 1 da Portaria n.º 412-I/99, de
4 de Junho, com as alterações introduzidas pela Por-
taria n.º 660/99, de 17 de Agosto.

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

A2) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documen-
tos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacida-
de financeira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, indicados no n.º 15.2 do programa do
concurso e conforme o artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março;

A3) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no ane-
xo I do programa do concurso, devem apresentar os do-
cumentos de acordo com o artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, no qual indicará os elementos
de referência relativos à idoneidade, à capacidade finan-
ceira e económica e à capacidade técnica que permitam
aquela inscrição e justifique a classificação atribuída, nes-
sa lista;

b) Qualificação dos concorrentes � a avaliação da capacidade
económica e financeira dos concorrentes, para a execução
da obra posta a concurso será feita com base no quadro de
referência constante na alínea a) do n.º 19.5 do programa
de concurso, em conformidade com o estabelecido na Por-
taria n.º 1454/2001, de 28 de Dezembro, que revogou a
Portaria n.º 608/2001, de 20 de Junho, e alterada pela Por-
taria n.º 509/2002, de 30 de Abril, publicadas ao abrigo do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não
sendo excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apre-
sente cumulativamente os valores do quartil inferior pre-
vistos nessa portaria, com base nos seguintes indicadores:

b1) Capacidade económica-financeira:

I) Liquidez geral (deverá ser igual ou superior a
103.85%): (Existências + Disponibilidade + Dí-
vidas de terceiros a curto prazo) / Passivo a cur-
to prazo

II) Autonomia financeira (deverá ser igual ou su-
perior a 9.85%): Capitais próprios /Activo líqui-
do total

III) Grau de cobertura do imobilizado (deverá ser
igual ou superior a 115.69%): Capitais permanen-
tes (Capitais próprios + Dívidas a terceiros de
médio e longo prazos) / Imobilizado líquido

Os valores de referência dos indicadores enunciados no
número anterior, têm em conta a evolução dos três últimos
exercícios (1998, 1999 e 2000) e são calculados através da
média desses anos, conforme a Portaria n.º 509/2002, de
30 de Abril;

B2) Capacidade técnica � na avaliação da capacidade técnica
dos concorrente para a execução da obra posta a concurso,
serão adoptados os seguintes critérios:

I) Comprovação da execução nos últimos três anos, de
pelo menos uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, ou de um edifício, de valor não
inferior a 60% do valor indicado para o preço-base
conforme a alínea d) do n.º 3 deste anúncio de con-
curso, e deve ser acompanhada de certificado de boa
execução, passado pelo dono da obra;

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

III) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

Caso se verifique que algum ou alguns dos concorrentes
não possuem capacidade financeira e económica e técnica
para a execução da obra em causa, o mesmo ou os mes-
mos serão excluídos, não sendo consideradas as suas pro-
postas na fase seguinte, nos termos do n.º 3 do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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12 � Prazo de validade das propostas � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66
dias úteis a contar da data do acto público do concurso. Este prazo
considerar-se-á prorrogado, por consentimentos tácito dos concor-
rentes que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias úteis, de
acordo com o estipulado no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

13 � Critérios de apreciação das propostas � o critério de ad-
judicação da empreitada é da proposta mais vantajosa, com base nos
seguintes factores de apreciação e respectivas ponderações:

a) Preço � 70%;
b) Valia técnica da proposta � 30%.

Avaliado nos seguintes subfactores:

b.1) Conteúdo técnico da memória descritiva, ensaios e plano
de trabalhos � 50%;

b.2) Cronograma financeiro � 20%;
b.3) Plano dos meios humanos (mão-de-obra) a afectar à

obra � 15%;
b.4) Plano dos meios técnicos, equipamento a afectar à obra �

15%.

14 � Variantes e condicionantes � não são admitidas variantes
nem condicionante ao projecto.

15 � [�]
16 � Anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comu-

nidades Europeias � não há publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, em 5 de Agosto de 2002.

2 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Joaquim
Alves Costa. 1000119821
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais

Despacho n.º 707/2002-XV

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se
à Fundação A Lord, com a identificação de pessoa colectiva
n.º 504232290, sita na Estrada Nacional 209, 2942-A, 4580-439 Lis-
boa, a isenção de IRC nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio 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 regis-
tados nem depositados, nos termos da legislação em vi-
gor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

A fundação foi constituída por escritura pública em 5 de Dezem-
bro de 1996, no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, tendo-lhe
sido reconhecido o estatuto de pessoa colectiva de utilidade pública
por despacho publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238,
de 13 de Outubro de 2001. Assim, a isenção aplica-se a partir de
13 de Outubro de 2001, data em que passou a preencher os pres-
supostos de natureza subjectiva, ficando condicionada aos requisi-
tos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do
Código do IRC.

11 de Julho de 2002. � O Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Vasco Jorge Valdez Ferreira Martins. 3000066484

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Secretaria-Geral

Direcção de Serviços de Processos Especiais

Secção de Processos Especiais

Despacho (extracto)

Para efeitos do disposto no n.º 14 da Portaria n.º 969/98, de 16
de Novembro, e por referência ao Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de
Julho, torna-se público que, por despacho de 11 de Julho de 2002,
do Secretário de Estado da Administração Interna, foi concedida a
licença n.º 31-C, à Companhia de Carris de Ferro de Lisboa, S. A.,
com sede na Rua do 1.º de Maio, 103 e 103, Lisboa, para a orga-
nização de um serviço de autoprotecção, podendo desenvolver a
actividade de segurança privada, de vigilância de bens móveis e
imóveis e o controlo da entrada, saída e presença de pessoas, bem
como a prevenção da entrada de armas, substâncias, engenhos e ob-
jectos de uso e porte legalmente proibidos em edifícios e recintos
de acesso vedado ou condicionado ao público previstas, na alínea c)
do n.º 1 do artigo 2.º do citado Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Ju-
lho.

23 de Julho de 2002. � O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro. 3000066050

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 18 de Ju-
lho de 2002, foi prorrogado o prazo de validade da utilidade turís-
tica, a título prévio, ao Hotel (Olissipo) a levar a efeito na Rua de
Costa do Castelo, 112 a 126, freguesia do Socorro, concelho de
Lisboa, por 18 meses, isto é, até 23 de Janeiro de 2004, devendo o
estabelecimento abrir ao público até 23 de Julho de 2003.

A declaração de utilidade turística, prévia, do referido empreendi-
mento foi concedida por despacho de 23 de Maio de 2000, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 147, de 28 de Junho de 2000.

24 de Julho de 2002. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
Manuel Rocha. 3000066909

Direcção Regional do Centro
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 161/18/3/315

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secreta-
ria da Câmara Municipal de Castro Daire, e na Direcção Regional
do Centro do Ministério da Economia, Rua de Câmara Pestana, 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expe-
diente, pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos
no Diário da República, o projecto apresentado pela EDP Distri-
buição Energia, S. A., Departamento de Infraestruturas Norte, para
o estabelecimento de linha mista a 60 kV, com 3190 m de PE de
Montemuro a PC em Cabril, Serra de Montemuro (Parque Eólico),
freguesia e concelho de Castro Daire, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Centro do Ministério da
Economia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do
citado prazo.

15 de Julho de 2002. � O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000068042

Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 6253 1/22276

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e
Paços de Ferreira, e na Direcção Regional do Norte do Ministério
da Economia, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., Departamen-
to de Infraestruturas Norte, para o estabelecimento da linha aérea a
60 kV Ruivães � Paços de Ferreira, com 15 650 m, de SE Ruivães
a SE Paços de Ferreira nas freguesias de Ruivães, Carreira, Bairro,
Vila das Aves, S. Tomé de Negrelos, Roriz, Sanfins, Eiriz e Carva-
lhosa, nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Pa-
ços de Ferreira, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
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Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do cita-
do prazo.

4 de Julho de 2002. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000068043

Instituto Geológico e Mineiro

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, que Fernando de La
Fuente Consultores, S. L., requereu a atribuição de direitos de pros-
pecção e pesquisa de depósitos minerais de tântalo, nióbio, estanho,
lítio, césio, rubídio, berílio, volfrâmio, ouro, prata, cobre, chumbo
e zinco, numa área localizada nos concelhos de Boticas, Chaves,
Cabeceiras de Basto, Montalegre, Ribeira de Pena, Vieira do Minho
e Vila Pouca de Aguiar, delimitada pela poligonal cujos vértices se
indicam seguidamente, em coordenadas Hayford-Gauss, referidas ao
ponto central:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

01 28 000 240 000
02 33 550 246 910
03 44 000 220 000
04 40 000 210 000
05 39 000 210 915
06 35 775 208 110
07 35 880 205 790
08 34 600 204 615
09 32 795 205 965
10 31 065 206 585
11 29 925 204 925
12 12 000 220 000
13 07 450 224 585
14 11 510 226 230
15 11 245 228 745
16 12 760 230 970
17 14 275 232 170
18 15 715 233 045
19 16 720 234 315
20 28 000 220 000
21 32 000 217 000
22 33 000 220 000

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expe-
diente, na Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Geológicos,
Divisão de Licenciamento, do Instituo Geológico e Mineiro, sito na
Rua do Almirante Barroso, 38, 3.º, 1049-025 Lisboa, entidade para
quem devem ser remetidas as reclamações.

28 de Junho de 2002. � O Chefe da Divisão de Licenciamento,
C. Magno. 3000067986

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, que Fernando de La
Fuente Consultores, S. L., requereu a atribuição de direitos de pros-
pecção e pesquisa de depósitos minerais de tântalo, nióbio, estanho,
lítio, césio, rubídio, berílio, volfrâmio, ouro, prata, cobre, chumbo
e zinco, numa área localizada nos concelhos de Caminha, Paredes
de Coura, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Nova da Cer-
veira, delimitada pela poligonal cujos vértices se indicam seguida-
mente, em coordenadas Hayford-Gauss, referidas ao ponto central:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

01 - 58 514 + 243 788
02 - 57 148 + 243 821
03 - 55 781 + 243 937
04 - 55 022 + 244 563
05 - 54 601 + 245 979
06 - 50 000 + 246 000
07 - 50 000 + 242 500

08 - 45 000 + 242 500
09 - 45 000 + 246 000
10 - 41 000 + 246 000
11 - 32 375 + 235 481
12 - 37 268 + 234 568
13 - 40 985 + 232 578
14 - 41 010 + 234 417
15 - 41 869 + 235 398
16 - 42 826 + 235 325
17 - 42 851 + 231 057
18 - 47 147 + 228 947
19 - 49 287 + 226 831
20 - 54 368 + 225 972

Exclui-se a área abrangida pela Serra de Agra incluída na Lista
Nacional de Sítios

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expe-
diente, na Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Geológicos,
Divisão de Licenciamento, do Instituo Geológico e Mineiro, sito na
Rua do Almirante Barroso, 38, 3.º, 1049-025 Lisboa, entidade para
quem devem ser remetidas as reclamações.

28 de Junho de 2002. � O Chefe da Divisão de Licenciamento,
C. Magno. 3000067990

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, que Rio Narcea Gold
Mines, S. A., sucursal em Portugal, requereu a atribuição de direi-
tos de prospecção e pesquisa de depósitos minerais de níquel, ouro,
cobre, chumbo, zinco, prata, cobalto, crómio, platina, paládio, ródio,
ósmio, irídio, estanho, nióbio, volfrâmio e tântalo, numa área loca-
lizada nos concelhos de Campo Maior, Alter do Chão, Fronteira,
Monforte, Arronches, Elvas e Estremoz, delimitada pela poligonal
cujos vértices se indicam seguidamente, em coordenadas Hayford-
-Gauss, referidas ao ponto central:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

01 81 863 - 92 925
02 78 828 - 90 924
03 80 070 - 84 370
04 77 793 - 78 851
05 61 718 - 72 503
06 57 578 - 79 955
07 45 600 - 76 400
08 40 600 - 53 300
09 41 296 - 50 012
10 50 058 - 55 807
11 58 130 - 64 845
12 72 066 - 61 464
13 96 000 - 64 470
14 97 526 - 67 774
15 89 384 - 76 022
16 90 000 - 83 100

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expe-
diente, na Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Geológicos,
Divisão de Licenciamento, do Instituo Geológico e Mineiro, sito na
Rua do Almirante Barroso, 38, 3.º, 1049-025 Lisboa, entidade para
quem devem ser remetidas as reclamações.

24 de Julho de 2002. � O Chefe da Divisão de Licenciamento,
C. Magno. 3000067995

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do estabelecido no n.º 3
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de Março, que a
Câmara Municipal do Crato, concessionária da concessão
hidromineral n.º HM-12, denominada Termas do Monte da Pedra,
situada no concelho do Crato, distrito de Portalegre, requereu a
definição do perímetro de protecção daquela nascente, cujas zonas

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)
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e respectivos limites se indicam em coordenadas Hayford-Gauss,
referidas ao ponto central:

Zona imediata � delimitada pelo polígono EFGH, cujos vértices
têm as seguintes coordenadas:

Vértice Distância à meridiana (m) Distância à perpendicular (m)

E + 31 674 - 32 424
F + 31 726 - 32 462
G + 31 699 - 32 491
H + 31 647 - 32 441

Zona intermédia � delimitada pelo polígono ABCD, cujos vér-
tices têm as seguintes coordenadas:

Vértice Distância à meridiana (m) Distância à perpendicular (m)

A + 31 570 - 32 020
B + 32 260 - 32 510
C + 31 950 - 33 080
D + 31 100 - 32 370

Zona alargada � delimitada pelo polígono IJKL, cujos vértices
têm as seguintes coordenadas:

Vértice Distância à meridiana (m) Distância à perpendicular (m)

I + 31 600 - 32 000
J + 32 980 - 32 880
K + 32 300 - 33 900
L + 30 720 - 32 500

Junta-se um mapa extraído das cartas n.os 345 e 346 do Instituto
Geográfico do Exército, à escala de 1:25 000.

Os artigos 42.º, 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de
Março, estabelecem ou permitem estabelecer as restrições e condi-
cionantes a observar em cada uma destas zonas do perímetro de
protecção.

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 de dias a
contar da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expe-
diente na Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Geológicos,
Divisão de Licenciamento do Instituto Geológico e Mineiro, sito na
Rua do Almirante Barroso, 38, 3.º, 1049-025 Lisboa, entidade para
quem devem ser remetidas as reclamações.

2 de Agosto de 2002. � O Chefe da Divisão de Licenciamento,
C. Magno.

3000067993

Aviso

Extracto de contrato de exploração

Para efeitos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 88/90,
publica-se o extracto do contrato de concessão de exploração ex-
perimental de depósitos minerais de diatomito, a que corresponde
o n.º C-95 de cadastro e a denominação de Palhagueira, localizado
na freguesia e concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, cele-
brado em 12 de Março de 2002, ao abrigo do artigo 22.º, n.º 3 do
Decreto-Lei n.º 90/90, e nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei
n.º 88/90, de 16 de Março:

Concessionário � Diatocentro � Diatomitos do Centro, L.da

Área concedida � 17 2416 hectares, delimitada pela poligonal
cujos vértices, em coordenadas rectangulares, no sistema
Hayford-Gauss, referidas ao ponto central são os seguintes:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

1 - 67 794 - 35 879
2 - 67 741 - 36 030
3 - 67 573 - 36 205
4 - 67 777 - 36 425
5 - 67 846 - 36 556
6 - 67 922 - 36 555
7 - 68 082 - 36 291
8 - 67 971 - 36 089

Duração do período experimental � o período experimental tem
a duração de três anos, contados da data da assinatura do contrato.
Este período poderá ser prorrogado, a título excepcional, por prazo
não superior a seis meses;

Obrigações:

a) Executar, pelo menos, os trabalhos a seguir indicados:

Desmonte, experimental nos termos do plano de lavra
aprovado;

Amostragem representativa dos diferentes níveis em
exploração;

Ensaios químicos, mineralógicos e tecnológicos;
Cálculo de reservas e análise de viabilidade.

b) Despender na realização dos trabalhos indicados anterior-
mente um montante de, pelo menos € 189 543. A falta de
realização deste montante implicará o imediato acciona-
mento da caução prevista no artigo 2.º pelo valor equiva-
lente à quantia, calculada em função daquele mínimo, que
não tenha sido despendida;

b) Iniciar os trabalhos a que se refere este contrato, no prazo
de seis meses, contados da data da sua assinatura;

c) Mediante proposta devidamente fundamentada da Diato-
centro poderá ser autorizada a modificação dos trabalhos
referidos na alínea a) e, na sequência dessa alteração, ajus-
tados os montantes de investimento mínimo acima previs-
tos;

d) Pagar, anualmente, ao Instituto Geológico e Mineiro, 1%
do valor à boca da mina dos produtos mineiros ou concen-
trados transaccionados, expedidos ou utilizados;

e) Realizar os trabalhos a que se refere este contrato de
acordo com os programas anuais aprovados pela entidade
competente do Ministério da Economia, para efeitos do
previsto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 88/90;

f) A não apresentação dos programas nos prazos estabeleci-
dos determina a aplicação automática de uma sanção pe-
cuniária de € 249,40. Esta sanção será repetida com um
agravamento de € 99,76 por cada mês completo de atraso
suplementar. Todos estes montantes serão de imediato su-
portados pela caução prevista no contrato;

g) Prestar uma caução sob a forma de garantia bancária no
valor de € 14 964.

Concessão de exploração � será atribuída à Diatocentro a
concessão de exploração do depósito mineral a que se refe-
re este contrato, por prazo que não exceda 20 anos. Este
prazo será prorrogado por período não superior a 10 anos,
podendo ser concedida segunda prorrogação até 10 anos,
desde que cumpridas todas as demais condições legais e
contratuais, aquela o requeira em termos e prazos a estabe-
lecer no contrato de concessão;
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Encargo de exploração � pagar, anualmente, ao Instituto Ge-
ológico e Mineiro como encargo de exploração uma percen-
tagem de 2,5% do valor à boca da mina dos produtos mi-
neiros ou concentrados transaccionados, expedidos ou
utilizados;

Caducidade � em caso de caducidade do presente contrato por
decurso do prazo, todos os bens afectos à exploração, man-
ter-se-ão na titularidade da concessionária, ressalvados os
direitos de terceiros.

2 de Agosto de 2002. � O Presidente do Conselho Directivo
substituto, Miguel  Magalhães Ramalho. 3000067991

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Centro

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Marques, L.da, com sede na Avenida Dr. António José de
Almeida, 18, 1.º, sala 5, concelho de Viseu, distrito de Viseu, re-
quereu a concessão de uma carreira regular de passageiros entre
Cabeço do Souto e Vilarinho (zona industrial), com o seguinte iti-
nerário: Oliveira de Frades (central de camionagem), Oliveira de
Frades (escola) e Devesa (cruzamento).

Nos termos do §1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas po-
dem manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias
a contar da data da presente publicação, para o que podem consul-
tar o respectivo processo na Delegação de Transportes do Centro,
sita na Avenida Fernão de Magalhães, 429-B, 3000-177 Coimbra.

21 de Junho de 2002. � O Director de Serviços, Manuel do
Rosário Coutinho. 3000062716

Aviso

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a em-
presa Marques, L.da, com sede na Avenida Dr. António José de
Almeida, 18, 1.º, sala 5, concelho de Viseu, distrito de Viseu, re-
quereu a concessão de uma carreira regular de passageiros entre
Cajadães e Ferreiros, com o seguinte itinerário: Corredoura, Cor-
redoura (escola) e Bandonagens.

Nos termos do §1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transpor-
tes em Automóveis (RTA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas po-
dem manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias
a contar da data da presente publicação, para o que podem consul-
tar o respectivo processo na Delegação de Transportes do Centro,
sita na Avenida Fernão de Magalhães, 429-B, 3000-177 Coimbra.

21 de Junho de 2002. � O Director de Serviços, Manuel do
Rosário Coutinho. 3000062742

Delegação de Transportes do Norte

Aviso

Por despacho de 17 de Junho de 2002, do subdirector-geral de
transportes terrestres, exarado ao abrigo do Despacho n.º 3152/2002,
2.ª série, de 18 de Janeiro de 2002, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 34, de 9 de Fevereiro de 2002, foi outorgada por
10 anos a carreira regular de passageiros entre Maia (estação da
CP) � Vilar de Luz (aeródromo), requerida pela empresa António
da Silva Cruz & Filhos, L.da, com sede na Rua de Dr. Joaquim No-
gueira dos Santos, 260, loja 10, Nogueira da Maia.

22 de Julho de 2002. � O Director de Serviços, A. Pereira Lima.
3000066133

Aviso

Por despacho de confirmação do subdirector-geral de transpor-
tes terrestres, de 26 de Junho de 2002, exarado ao abrigo do Des-

pacho n.º 3152/2002, 2.ª série, de 18 de Janeiro de 2002, publica-
do no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 9 de Fevereiro de
2002, foi autorizada a transferência da seguinte carreira regular de
passageiros:

Guimarães (estação) � Riba D�Ave (conc. 5433) da empresa
João Ferreira das Neves & Filhos, L.da, para a empresa Auto-
-Mondinense, S. A., com sede na Alameda S. Dâmaso, 82,
1.º, concelho de Guimarães, distrito de Braga.

22 de Julho de 2002. � O Director de Serviços, A. Pereira Lima.
3000066120

TRIBUNAIS

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE AVEIRO

Anúncio
Processo n.º 648/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banif � Banco Internacional do Funchal, S. A.
Requeridos � Vítor Manuel de Almeida e outro(s).

Dr.ª Maria do Carmo Lourenço, juíza de direito do 1.º Juízo Cível
do Tribunal de Aveiro:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Vítor Ma-
nuel de Almeida, estado civil, casado, nascido em 15 de Novem-
bro de 1947, natural da freguesia de Arcos, concelho de Anadia,
com nacionalidade portuguesa, bilhete de identidade: 2925837,
domicílio: Rua das Benfeitas, 19, Eixo, 3800 Aveiro; requerida:
Julieta Adriana Ferreira Aleluia, estado civil; casada, nascida em 26
de Maio de 1954, natural da freguesia de Cedofeita, concelho do
Porto, com nacionalidade portuguesa, domicílio: Rua das Benfeitas,
19, Eixo, 3800 Aveiro, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 25 de Junho de 2002.

1 de Julho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria do Carmo
Lourenço. � A Oficial de Justiça, Luz Gorete Matos. 3000067925

5.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio
Processo n.º 581/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Proter � Equipamentos Térmicos, L.da

Credor � Saacke e outro(s).

São citados os credores de requerente: Proter � Equipamentos
Térmicos, L.da, e com identificação fiscal n.º 501459928, domicí-
lio: Rua do Padre Estevão Cabral, 79, sala 318, 3000 Coimbra, 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 Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 30 de Julho de 2002.

5 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � O Oficial de Justiça, Eugénio Silva. 3000067770

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE FARO

Anúncio
Processo n.º 251/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerido � Vítor Manuel Ramos Guerreiro.
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Dr. Pedro Daniel dos Anjos Frias, juiz de direito do 2.º Juízo Cível
do Tribunal Competência Especializada Cível e Criminal de Faro:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Vítor Ma-
nuel Ramos Guerreiro, estado civil: casado, domicílio: Rua de Jor-
nal Correio do Sul, 11, cave, 8000 Faro, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem opo-
sição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Março de 2002.

24 de Junho de 2002. � O Juiz de Direito, Pedro Daniel dos
Anjos Frias. � A Oficial de Justiça, Maria Cândida Matoso.

3000062787

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio
Processo n.º 513/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Económica Montepio Geral, S. A.
Requeridos � Joaquim Manuel do Carmo Pinho e outro(s).

Dr.ª Anabela Dias da Silva, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Leiria:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Joaquim
Manuel do Carmo Pinho, identificação fiscal: 176437886, domicí-
lio: Quinta do Bispo, lote 31, 3.º, esquerdo, Marinheiros, Marrazes,
2400 Leiria; requerida: Paula Cristina da Conceição Martins, iden-
tificação fiscal: 199435138, domicílio: Quinta do Bispo, lote 31, 3.º,
esquerdo, Marrazes, 2400 Leiria, para no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 31 de Maio de 2002.

9 de Julho de 2002. � A Juíza de Direito, Anabela Dias da
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Manuela Bártolo.

3000065181

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio
Processo n.º 637/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Lefa, S. A.
Requerida � Compacal, Componentes para Calçado, L.da

Dr. José Agostinho Sá Pereira, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal de Oliveira de Azeméis:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Compacal,
Componentes para Calçado, L.da, identificação fiscal: 501113703,
domicílio: Lugar de S. Martinho, Vermoim, 3720 Ossela, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou propo-
rem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 6 de Agosto de 2002.

7 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, José Agostinho Sá
Pereira. � A Oficial de Justiça, Manuela Costa. 3000068024

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio
Processo n.º 343-E/2001.
Acção de processo sumário (artigo 205.º do Código dos Processos

Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).
Autor � Ministério Público.
Réu � Fábrica de Calçado Ambote, L.da

Dr.ª Emília da Nazaré G. Botelho Vaz, juíza de direito do 4.º Juízo
da Rua de João de Deus, 160:

Faz saber que nos presentes autos supra identificados, que cor-
rem por apenso aos autos de declaração de falência, por este juízo
e tribunal, em que é requerente Fábrica de Calçado Ambote, L.da,
domicílio: Zona Industrial do Orreiro, 3700 São João da Madeira,
correm éditos de 10 dias, contados da segunda e última publicação
do anúncio, citando os credores da massa, falida da requerente, para
no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem, querendo a
presente acção sumária (artigos 205.º, n.º 1, e 207.º do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência e
783.º do Código de Processo Civil), em que o autor pretende que
seja verificado o seu crédito no montante de € 167,11, cujo dupli-
cado se encontra neste tribunal à disposição de quem o queira con-
sultar dentro das horas normais de expediente.

12 de Julho de 2002. � A Juíza de Direito, Emília da Nazaré G.
Botelho Vaz. � A Oficial de Justiça, Zulmira Rosa Aguiar.

3000067871

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 658/2002.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Jama � Indústria Alimentar, L.da

São citados os credores de Jama � Indústria Alimentar, L.da,
pessoa colectiva n.º 501974296, com sede no Lugar de Outeiro,
freguesia de Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 15 de Julho de 2002.

5 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Alexandre
Gonçalves Ferreira. � A Oficial de Justiça, Ercilia Vasconcelos.

3000067892

5.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio
Processo n.º 640/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Udex � Importações e Representações, S. A.
Requerida � Famahotel � Equipamentos Hoteleiros, L.da

Dr. Manuel Alexandre G. Ferreira, juiz de direito do 5.º Juízo Cí-
vel do Tribunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Famahotel �
Equipamentos Hoteleiros, L.da, identificação fiscal: 504489984,
domicílio: Rua de Dr. Alberto Sampaio, 108, 4760-292 Calendá-
rio, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus cré-
ditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Re-
cuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 31 de Julho de 2002.

5 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Alexandre G.
Ferreira. � O Oficial de Justiça, Alcino Silva. 3000067913

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO MINHO

Aviso

Para os devidos efeitos, se faz público que, na sequência de con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
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superior de 2.ª classe, carreira técnica superior (área de relações
internacionais), admissão de um estagiário, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 26, de 31 de Janeiro de
2002, e considerando que por deliberação do conselho de adminis-
tração de 18 de Julho de 2002 foi homologada a acta de classifica-
ção final e dispensada a realização de estágio, nomeei, através do
meu despacho de 19 de Julho de 2002, nomeação definitiva, nos
termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, e às Associações de Municípios por
força da Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro, o candidato António
Abílio Pereira Torres, na categoria de técnico superior de 2.ª clas-
se, ficando posicionado no escalão 1, índice 400 da respectiva ca-
tegoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, o referido cidadão tem 20 dias, a contar da data da pre-
sente publicação, para tomar posse do referido cargo. (Isento do
visto do Tribunal de Contas.)

22 de Julho de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Rui Esteves Solheiro. 1000112443

Aviso

Para os devidos efeitos, se faz público que, na sequência de con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.ª classe, carreira técnica superior (área de sociologia
das organizações), admissão de um estagiário, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 26, de 31 de Janeiro
de 2002, e considerando que por deliberação do conselho de ad-
ministração de 18 de Julho de 2002 foi homologada a acta de clas-
sificação final e dispensada a realização de estágio, nomeei, atra-
vés do meu despacho de 19 de Julho de 2002, nomeação definitiva,
nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e às Associações de Municípios
por força da Lei n.º 172/99, de 21 de Setembro, a candidata Ale-
xandrina Fernanda da Silva Gomes Monteiro, na categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe, ficando posicionado no escalão 1, índi-
ce 400 da respectiva categoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, o referido cidadão tem 20 dias, a contar da data da pre-
sente publicação, para tomar posse do referido cargo. (Isento do
visto do Tribunal de Contas.)

22 de Julho de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Rui Esteves Solheiro. 1000112445

CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar
de ferreiro principal do grupo de pessoal operário qualificado, aber-
to por aviso afixado nos serviços em 2 de Maio de 2002, e cuja lis-
ta de classificação final foi homologada por despacho do vice-presi-
dente da Câmara de 19 de Julho de 2002, nomeei por meu despacho
de 22 de Julho de 2002, José Filipe Dias Marcos, ferreiro principal.

Devem os funcionários aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119812

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 especialista (desenhador), aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio
de 2002, e cuja lista de classificação final foi homologada por des-
pacho do presidente da Câmara de 5 de Julho de 2002, nomeei por
meu despacho de 19 de Julho de 2002, Fernando António Batista
Matos Correia, técnico profissional especialista (desenhador).

Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119815

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 principal (turismo), aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio de 2002,
e cuja lista de classificação final foi homologada por despacho do
vice-presidente da Câmara de 23 de Julho de 2002, nomeei por meu
despacho de 23 de Julho de 2002, Ilda Jesus Oliveira Ruivo Alves,
técnica profissional principal (turismo).

Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119817

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 principal (construção civil), aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio
de 2002, e cuja lista de classificação final foi homologada por des-
pacho do vice-presidente da Câmara de 15 de Julho de 2002, no-
meei por meu despacho de 19 de Julho de 2002, Maria Fernanda
Gaspar da Silva, técnica profissional principal (construção civil).

Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119822

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso interno de acesso geral para provimento de dois lugares
de fiscal municipal de 1.ª classe, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio de 2002, e
cuja lista de classificação final foi homologada por despacho do
vice-presidente da Câmara de 15 de Julho de 2002, nomeei por meu
despacho de 19 de Julho de 2002, Carlos Manuel Véstias Masca-
te, e António Pedro Sousa Cadete, fiscais municipal de 1.ª classe.

Devem os funcionários aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119824

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 principal (desenhador), aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio de
2002, e cuja lista de classificação final foi homologada por despa-
cho do vice-presidente da Câmara de 15 de Julho de 2002, nomeei
por meu despacho de 19 de Julho de 2002, Paulo Alexandre Mor-
gado Oliveira Alves, técnico profissional principal (desenhador).

Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119827

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
engenheiro técnico principal, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio de 2002, e cuja lis-
ta de classificação final foi homologada por despacho do vice-pre-
sidente da Câmara de 15 de Julho de 2002, nomeei por meu des-
pacho de 19 de Julho de 2002, Fernando Jorge Rente Lopes,
engenheiro técnico principal.

Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119830
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Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
engenheiro técnico especialista, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio de 2002, e cuja
lista de classificação final foi homologada por despacho do vice-
-presidente da Câmara de 15 de Julho de 2002, nomeei por meu
despacho de 19 de Julho de 2002, Ezequiel Fernando Ruivo Oli-
veira, engenheiro técnico especialista.

Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias conta-
dos a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119833

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
técnico superior principal (arquitecto), aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio de 2002,
e cuja lista de classificação final foi homologada por despacho do
vice-presidente da Câmara de 15 de Julho de 2002, nomeei por meu
despacho de 19 de Julho de 2002, Sara Cristina Jorge Machado,
técnica superior principal (arquitecta).

Deve o funcionário aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119839

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de
concurso interno de acesso limitado para provimento de dois lugar
de encarregado de pessoal qualificado, aberto por aviso afixado nos
serviços em 27 de Junho de 2002, e cuja lista de classificação fi-
nal foi homologada por despacho do presidente da Câmara de 26
de Junho de 2002, nomeio por despacho do presidente da Câmara
de 5 de Julho de 2002, José Navalho Santos Pequeno, e António
José Silva Ferrão, encarregados de pessoal operário qualificado.

Devem os funcionários aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Carlos Pina da Costa. 1000119841

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que, por meus despa-
chos de 29 de Julho de 2002, foram nomeados provisoriamente, ao
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para os lugares abaixo referi-
dos, do grupo de pessoal auxiliar do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Aguiar da Beira, os candidatos classificados em pri-
meiro lugar nos concursos externos de ingresso abertos por aviso
no Diário da República, 3.ª série, n.º 125, de 30 de Maio de 2001,
a seguir mencionados:

Carla Margarida Almeida Pinto Ribeiro, na carreira/categoria
de auxiliar administrativo;

Diamantino Manuel Gonçalves Pires, na carreira/categoria de
apontador.

Os candidatos nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

29 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Augusto Fer-
nando Andrade. 1000119795

Aviso

Para os devidos efeitos, se torna público que foram celebrados
contratos administrativos de provimento, com efeitos a partir de 1

de Agosto de 2002, por urgente conveniência de serviço, nos ter-
mos dos artigos 15.º e 16.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, conjugado com a alínea d) do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com os candidatos classi-
ficados em primeiro lugar nos concursos externos de ingresso aber-
tos por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 125,
de 30 de Maio de 2001, para realização de estágio para provimento
na categoria de técnico superior de 2.ª classe, a seguir menciona-
dos:

Ana Cristina Garcia Nifo, na carreira de serviço social;
José Augusto Digo Peixoto, na carreira de consultor jurídico.

29 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Augusto Fer-
nando Andrade. 1000119793

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
2 de Agosto de 2002 e no uso da competência delegada pelo pre-
sidente da Câmara Municipal de 8 de Janeiro de 2002, nomeei os
indivíduos abaixo indicados para as categoria que também se indi-
cam:

Técnico superior de biblioteca e documentação:

Maria José Queirós Lopes.

Engenheiro técnico de 1.ª classe:

José Adão Almeida Cardoso.

Assistente administrativo especialista:

Vítor Manuel Teixeira Carvalho.
Maria da Conceição Pinto Teixeira.
Alberto Custódio Cardoso Miranda.
João Rui Peres Machado.
Carlos Manuel Sousa da Costa.
Maria José Pinheiro Teixeira Gomes.
António Joaquim Nunes Teixeira.

Assistente administrativo principal:

Manuel Joaquim Monteiro Cardoso.

Fiscal municipal especialista:

Eduardo José Silva Azevedo.

Fiscal municipal principal:

Ricardo Andrade de Magalhães.
Raimundo Coelho Pinto Ferreira.

Fiscal municipal de 1.ª classe:

Ricardo Francisco Sousa Aires.
Arlindo Ferreira Soares da Silva.

Desenhador principal:

Maria Eugénia Monteiro Mendes.

Técnico-profissional de museografia de 1.ª classe:

Ana Maria Miranda Nogueira Costa Pestana.

Mecânico principal:

Manuel Ribeiro da Cunha.
Laureano Azevedo dos Santos.

Canalizador principal:

Avelino Carvalho Gonçalves.
José da Silva Pinto.

Marteleiro principal:

António Pinheiro Andrade.
Fernando Manuel Pinheiro Costa.

Asfaltador principal:

Manuel Teixeira Varejão.
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Serralheiro principal:

Joaquim Alberto da Silva.

Electricista principal:

Arlindo Manuel Loureiro Leite.

Calceteiro principal:

António Cerqueira Marinho.
Fernando Lopes de Sousa.
Joaquim Pinheiro.

Jardineiro principal:

Jorge Gonçalves Coelho Silva.
Abel Sousa Teixeira.
Agostinho Gonçalo Pinto Ferreira.
António Nunes Teixeira.
Américo Macedo Pinto Bastos.

Carpinteiro principal:

Manuel Teixeira.
Manuel Henrique Pinha Pinheiro.
Álvaro Virgílio Monteiro.

Trolha principal:

Joaquim Aventino Gonçalves Ferreira.
Joaquim Pinheiro da Silva.
José Rebelo Lopes.

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.)

5 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acácio
Carlos Silva Magalhães. 1000119828

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos de 1 de Abril
de 2002, foi nomeado, em regime de substituição por um prazo de
seis meses, para exercer o cargo de chefe da Divisão dos Serviços
Técnicos de Obras e Urbanos, o arquitecto José Ricardo Fraga
Gomes Ferreira, com efeitos a partir de 1 de Abril por urgente
conveniência de serviço.

20 de Abril de 2002. � O Vereador de Recursos Humanos, Leo-
nel Calisto Correia da Silva. 1000119692

Aviso

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos de 1 de Abril
de 2002, foi nomeado o técnico superior principal da área de ges-
tão e administração pública do quadro da Câmara Municipal do
Funchal, João Carlos Spínola Santos, para exercer o cargo de che-
fe de Divisão Central e Local em regime de substituição pelo prazo
de seis meses, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

A presente nomeação é feita por urgente conveniência de servi-
ço, produzindo efeitos à data de 1 de Abril de 2002.

20 de Abril de 2002. � O Vereador de Recursos Humanos, Leo-
nel Calisto Correia da Silva. 1000119688

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA

Aviso

Nomeações

Para os devidos e legais efeitos torno público que, por meus
despachos datados de 6 de Agosto de 2002, proferidos em substi-

tuição do presidente, foram nomeados em lugar do quadro privati-
vo de pessoal desta Câmara Municipal, na sequência de concursos
internos de ingresso, os seguintes funcionários:

Francisco José Isaias Cardoso � encarregado de pessoal auxi-
liar, escalão 1, índice 207;

Armando Manuel Nogueira Vicente � encarregado de parque
de máquinas, de viaturas automóveis ou transportes, escalão
1, índice 235.

Ambos os funcionários foram nomeados em regime de comissão
de serviço, pelo prazo de um ano, correspondente ao período pro-
batório.

Os processos dos candidatos estão isentos de visto do Tribunal
de Contas, devendo os mesmos aceitar o lugar no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

7 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Francisco
Manuel Orelha Pólvora. 1000119811

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 187/2002

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Faz-se público que, em conformidade com os meus despa-
chos datados de 15 de Maio de 2002 e de 3 de Junho de 2002, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de admissão a estágio, com vista ao preenchimento
de um lugar vago no grupo de pessoal técnico de 2.ª classe, per-
tencente à carreira de técnico de 2.ª classe de acção social escolar,
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faro.

2 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se os Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

3 � Validade do concurso � o concurso visa exclusivamente o
provimento da referida vaga, caducando com o respectivo preen-
chimento.

4 � Conteúdo funcional � funções de estudo e aplicação de
métodos e processos de natureza técnica, com autonomia e respon-
sabilidade, enquadradas em planificação estabelecida, requerendo
uma especialização e conhecimentos profissionais adquiridos atra-
vés de um curso superior, de nível de bacharelato.

5 � Requisitos de admissão a concurso:
5.1 � Requisitos gerais previstos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

terdito 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 vacina-
ção obrigatória.

5.2 � Requisitos especiais � bacharelato em Acção Social Es-
colar.

6 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento da área de re-
cursos humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Munici-
pal de Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.
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6.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e
serviço que o emitiu, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos re-

quisitos gerais de admissão a concurso e provimento das
funções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão
do concurso.

6.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Documento autêntico ou autenticado por notário público ou
fotocópia de documento idóneo, comprovando a posse das
habilitações académicas;

b) Curriculum vitae, detalhado, datado, assinado e actualiza-
do, onde constem, nomeadamente as funções que tem exer-
cido, a formação profissional que possui, devidamente
comprovada sob pena de não ser considerada, por do-
cumento autêntico ou autenticado ou fotocópia de do-
cumento idóneo.

6.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

7 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será

feita através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

8.1 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de clas-
sificação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

PC + AC + EPS
CF = ������

3

em que:

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

8.1.1 � A prova de conhecimentos gerais destina-se a avaliar os
níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candida-
tos, exigíveis e adequados ao exercício das suas funções, reveste
forma oral terá a duração máxima de 30 minutos, pontuada a 0 a
20 valores, com carácter eliminatório, caso a classificação seja in-
ferior a 9,5 valores, e versará sobre o programa de provas a seguir
indicado:

Programa de provas de conhecimentos gerais:

Autarquias locais � atribuições e competências; organiza-
ção e funcionamento;

Regime jurídico da função pública � direitos e deveres
dos funcionários e agentes; férias, faltas e licenças.

Legislação aplicável à prova de conhecimentos:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que estabelece o Qua-
dro de competências, assim como o regime jurídico de
funcionamento dos órgãos dos municípios e das fregue-
sias, com as alterações constantes na Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17
de Julho, e adaptado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Estatuto discipli-
nar dos funcionários e agentes da Administração Pú-
blica;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, que estabelece
o Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários
e agentes da Administração Pública, com alterações
constantes da Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e De-
creto-Lei n.º 154/2001, de 11 de Maio.

8.1.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
dos candidatos ponderando de acordo com a exigência da função,
a habilitação académica, a formação, a qualificação e experiências
profissionais e pessoais dos candidatos. A avaliação curricular terá
carácter eliminatório, caso a classificação seja inferior a 9,5 valo-
res.

8.1.3 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa
relação interpessoal e objectiva as aptidões profissionais dos can-
didatos tendo em conta os factores que constam em acta e o grau
de exigência da respectiva categoria. Será de carácter complemen-
tar.

8.1.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de
conhecimentos, da avaliação curricular e da entrevista profissional
de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

8.1.5 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética ponderada das classificações
obtidas em cada um.

9 � Local de trabalho � área do município de Faro.
10 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração

mensal será a correspondente ao escalão 1, índice 215, constante
do anexo II, do Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de Dezembro.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom (14
valores) será provido a título definitivo, na vaga posta a concurso,
passando a ser remunerado por referência à categoria de técnico
superior de 2.ª classe.

11 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e classifi-
cação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Munici-
pal de Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

12 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório
tem a duração de um ano, findo o qual se procederá à classifica-
ção do mesmo.

A frequência do estágio será feita em comissão de serviço ex-
traordinário ou contrato administrativo de provimento, conforme
respectivamente o interessado já possua ou não nomeação definitiva.

A avaliação e classificação final do estágio ponderará os seguintes
factores:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referentes ao período de estágio

e, sempre que possível, os resultados da formação profis-
sional;

c) A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 va-
lores;

d) Em matéria de constituição, composição, funcionamento e
competência do júri, homologação, reclamação e recursos
aplicam-se as regras previstas na lei geral sobre concursos
na função pública, com as necessárias adaptações.

13 � O júri do presente concurso, que é simultaneamente o júri
do estágio, terá a seguinte composição:

Presidente � Dr.ª Helena Maria Sousa Louro D�Oliveira, ve-
readora.

Vogais efectivos � Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva,
director de Departamento de Administração Geral; Dr.ª Elsa
de Paiva Lopes Vaz, chefe de Divisão de Educação.

Vogais suplentes � Dr.ª Sílvia Dora Florêncio Barros Perei-
ra, técnica superior de 2.ª classe (jurista); Dr.ª Sílvia Flora
Guerreiro Morgado André Cabrita, técnica superior de 2.ª
classe (jurista).

4 de Junho de 2002. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente da Câmara, Carlos Andrade. 1000119809

Aviso n.º 232/2002

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Faz-se público que, em conformidade com o meu despacho
datado de 4 de Julho de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
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Diário da República, concurso externo para admissão a estágio, com
vista ao preenchimento de dois lugares de técnico superior de 2.ª
classe, pertencente à carreira de arquitecto, do quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Faro.

2 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se os Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Ju-
lho.

4 � Os candidatos com deficiência têm preferência em igualda-
de de classificações, a qual prevalecerá sobre qualquer outra pre-
ferência legal.

5 � Validade do concurso � o concurso visa exclusivamente o
provimento das referidas vagas, caducando com o respectivo pre-
enchimento.

6 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo
uma especialidade e formação básica de nível de licenciatura.

7 � Requisitos de admissão a concurso:
7.1 � Requisitos gerais previstos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

terdito 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 vacina-
ção obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � licenciatura em Arquitectura.
8 � Formalização da candidatura � as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento, redigido em folha de papel
normalizado, branca ou de cor pálida, de formato A4, devendo ser
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Faro, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recrutamento da área de re-
cursos humanos da Câmara Municipal de Faro, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Munici-
pal de Faro, Rua do Município, 8004-001 Faro.

8.1 � Do requerimento de admissão deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número do bilhete de identidade, data e
serviço que o emitiu, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Declaração, sob compromisso de honra, da posse dos re-

quisitos gerais de admissão a concurso e provimento das
funções públicas, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

Esta declaração é obrigatória e a sua falta determina a exclusão
do concurso.

8.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae, datado e assinado;
b) Documento autêntico ou autenticado por notário público ou

fotocópia de documento idóneo, comprovando a posse das
habilitações académicas.

8.3 � Os candidatos poderão ainda indicar, querendo, quaisquer
outros elementos que considerem relevantes para apreciação do seu
mérito, devendo, neste caso, apresentar a respectiva comprovação,
sob pena de não serem considerados.

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Selecção dos candidatos � a selecção dos candidatos será

feita através da aplicação dos seguintes métodos de selecção:

Prova de conhecimentos gerais e específicos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

11 � Classificação final dos candidatos � para efeitos de clas-
sificação final dos candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

PC + AC + EPS
CF = ������

3

em que:

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

11.1 � A prova de conhecimentos gerais e específicos destina-
-se a avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissionais
dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercício das suas fun-
ções, revestirá forma oral com carácter eliminatório, caso a classi-
ficação seja inferior a 9,5 valores, e versará sobre o programa de
provas a seguir indicado:

Conhecimentos gerais:

Autarquias locais � atribuições e competências; organiza-
ção e funcionamento;

Regime jurídico da função pública � direitos e deveres
dos funcionários e agentes.

Conhecimentos específicos:

Licenciamento de obras particulares;
Regime jurídico da urbanização e da edificação;
Regulamento de segurança contra incêndios em edifícios

de urbanismo;
Regulamento do Plano Director Municipal de Faro.

Legislação aplicável à prova de conhecimentos:

Conhecimentos gerais:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro � Quadro de compe-
tências, assim como o regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, pelo Decreto-
-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho, Decreto-Lei n.º 175/95,
de 21 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro � define o regime de
constituição, modificação e extinção de relação jurídi-
ca de emprego na Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto disci-
plinar dos funcionários e agentes da Administração
Pública;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março � Regime de
férias, faltas e licenças dos funcionários e agentes da
administração central, regional e local, com alterações
constantes da Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e no
Decreto-Lei n.º 157/2001;

Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

Conhecimentos específicos:

Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alte-
rações constantes na Lei n.º 15/2002, de 22 de Feverei-
ro, no Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e na
Lei n.º 13/2000, de 20 de Julho, Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho � estabelece o regime jurídico da
urbanização e da edificação;

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, Decreto-Lei
n.º 66/95, de 8 de Abril, e Decreto-Lei n.º 250/94, de
15 de Outubro � aprova o regulamento de segurança
contra incêndios em edifícios de habitação;

Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto � estabelece as bases da
política de ordenamento do território e de urbanismo;

Regulamento do Plano Director Municipal de Faro � Re-
solução do Conselho de Ministros, n.º 174/95, de 19 de
Dezembro de 1995.

11.2 � Avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões
dos candidatos ponderando de acordo com a exigência da função,
a habilitação académica, a formação, a qualificação e experiência
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profissional e pessoal dos candidatos. A avaliação curricular terá
carácter eliminatório, caso a classificação seja inferior a 9,5 valo-
res.

11.3 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa
relação interpessoal e objectiva as aptidões profissionais e pesso-
ais dos candidatos tendo em conta os factores que constam em acta
e o grau de exigência da respectiva categoria. Será de carácter com-
plementar.

11.4 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de
conhecimentos, da avaliação curricular e da entrevista profissional
de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do
júri do concurso, podendo a mesma ser facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

11.5 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética ponderada das classificações
obtidas em cada um.

12 � Local de trabalho � área do município de Faro.
13 � Remuneração base e regalias sociais � a remuneração

mensal será a correspondente ao escalão 1, índice 310, constante
do anexo II, do Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de Dezembro.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

14 � Publicitação das listas � as listas de candidatos e classifi-
cação final serão afixadas no átrio do edifício da Câmara Munici-
pal de Faro, na Rua de Domingos Guieiro, 8, em Faro.

15 � Regime de estágio � o estágio, com carácter probatório
tem a duração de um ano, findo o qual se procederá à classifica-
ção do mesmo.

A frequência do estágio será feita em comissão de serviço ex-
traordinário ou contrato administrativo de provimento, conforme
respectivamente o interessado já possua ou não nomeação definitiva.

A avaliação e classificação final do estágio ponderará os seguintes
factores:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referentes ao período de estágio

e, sempre que possível, os resultados da formação profis-
sional;

c) A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 va-
lores;

d) Em matéria de constituição, composição, funcionamento e
competência do júri, homologação, reclamação e recursos
aplicam-se as regras previstas na lei geral sobre concursos
na função pública, com as necessárias adaptações. Será
obtida de acordo com a seguinte fórmula:

RE + CS
CFE = ���

2

em que:

CFE = classificação final de estágio;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço.

16 � Composição do júri do concurso que será em simultâneo
o júri do estágio:

Presidente � Arquitecto Carlos Fernando Chimeno de Jesus
Alvito, vereador.

Vogais efectivos:

Arquitecto António Centeno Serrano Santos, director do
Departamento de Urbanismo, que substituirá o presi-
dente do júri nas suas faltas ou impedimentos.

Dr. Virgílio José da Cruz Soares da Silva, director de
Departamento de Administração Geral.

Vogais suplentes:

Arquitecto Armando Manuel Cochado Silva, chefe de
Divisão Centro Histórico.

Dr.ª Sílvia Flora Guerreiro Morgado André Cabrita, téc-
nica superior de 2.ª classe, jurista.

15 de Julho de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente da Câmara, Carlos Andrade. 1000119789

Aviso n.º 239/2002

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, datado de 22 de
Julho de 2002, foi concedida licença sem vencimento por um ano,
à funcionária desta autarquia, Maria da Conceição de Brito Pedro
Pinto Coelho, com a categoria de técnica superior assessora prin-
cipal (arquitecta), ao abrigo do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com efeitos a partir de 26 de Setembro de
2002.

24 de Julho de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente da Câmara, Carlos Andrade. 1000119800

Aviso n.º 241/2002

Torna-se público que, em sequência do meu despacho, proferi-
do no uso das competências que me foram conferidas por despa-
chos de 11 de Janeiro de 2002 e de 22 de Janeiro de 2002, publi-
cado através de edital n.º 44/2002, datado de 31 de Janeiro, nomeei
definitivamente, em sequência da comissão de serviço extraordiná-
ria, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, que
estabelece o regime de reclassificação e da reconversão profissio-
nal, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, a funcionária, Cidália Maria Martins Mendes,
para a categoria de técnica superior de 2.ª classe, pertencente à
carreira de direito.

A ora nomeada deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

25 de Julho de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente da Câmara, Carlos Andrade. 1000119802

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 148

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de chefe de secção � nomeação

Para os devidos e legais efeitos se torna público que por meu
despacho datado de 30 de Julho de 2002, foi nomeada para chefe
de secção a primeira classificada no concurso acima referenciado,
Maria João Martinho Queirós Quaresma, ao abrigo do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a
ser remunerada pelo escalão 1, índice 330 a que corresponde o
vencimento de € 1024,09.

Mais se torna público que a referida nomeada deverá compare-
cer para assinar o termo de aceitação no prazo de 20 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

31 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000119801

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (AÇORES)

Aviso

Nos termos do prescrito no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, torna-se público que por meu despacho datado
de 29 de Julho de 2002, nomeei para o lugar vago no quadro de
pessoal desta autarquia de motorista de pesados o único candidato,
Vítor Manuel Oliveira Ambrósio, classificado no concurso externo
para provimento de um lugar de motorista de pesados, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 87, de 13 de Abril de 2002.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar no
prazo de 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no
Diário da República. [Isento 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.]

30 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Alberto
Meireles Martins Mota. 1000119666



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 195 � 24 de Agosto de 2002 17 993

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Nomeação

Nos termos do prescrito no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, torna-se público que por meu despacho datado
de 30 de Julho de 2002, foi nomeada para um lugar de assistente
administrativo principal, vago no quadro de pessoal desta autarquia
a candidata abaixo mencionada, na sequência do concurso em epí-
grafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 87, datado de 13 de Abril de 2002:

Sandra Paula Medeiros Raposo Borges.

Em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, dispõe a candidata de 20 dias a
contar da publicação do aviso de nomeação no Diário da República,
para aceitação do lugar. [Isento do visto do Tribunal de Contas,
conforme o previsto no artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]

30 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Alberto
Meireles Martins Mota. 1000119671

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso

Nomeação do novo júri

Declara-se para os devidos efeitos que por meu despacho de 24
de Junho de 2002, devido o elenco ter sido alterado, determino que
seja alterado a constituição do júri do concurso externo de ingres-
so de um estagiário para provimento de um técnico de 2.ª classe �
área de energia e ambiente pelos seguintes elementos:

Presidente � Dr. José Manuel Saldanha Rocha, presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro técnico, António José Martins Louro, verea-
dor em regime de permanência.

Arquitecto, Ricardo Manuel Martins Cabrita, técnico su-
perior principal.

Vogais suplentes:

Dr. José António dos Santos Almeida, vice-presidente.
Maria Cristina Queiroz Maciel Andrade, chefe de Secção

de Recursos Humanos.

O presidente do júri será substituído, na sua falta ou impedimen-
to, pelo 1.º vogal efectivo.

28 de Junho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Saldanha Rocha. 1000101346

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Aviso n.º 157/2002

Nomeação de secretárias

Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do
presidente da Câmara n.º 139/2002, e n.º 140/2002, de 28 de Junho
de 2002, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º e do n.º 3
do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram nomeadas para secretá-
ria do Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador da Cultura a Dr.ª
Isabel Maria Rodrigues Soares, e para secretária do Gabinete de
Apoio ao Presidente da Câmara a Dr.ª Silvia Alexandra Silvestre
Martins Valadas, ambas com efeitos desde 1 de Julho de 2002.

24 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, em exercício,
João Miguel da Palma Serrão Martins. 1000119798

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Mu-
nicipal de 20 de Novembro de 2001, foi dispensado de estágio com
fundamento na proposta do júri, a técnica superior de 2.ª classe
(estagiária), Albertina da Conceição Martins Queijo e nomeada téc-
nica de 2.ª classe.

24 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Silvano. 1000119838

Aviso

Faz-se público, em conformidade com o despacho de 10 de Abril
do corrente ano, exarado na acta de acompanhamento de estágio de
dois fiscais municipais de 2.ª classe (estagiários) e de acordo com
o artigo único do Decreto-Lei n.º 207/2000, de 2 de Setembro, foi
atribuída a classificação de 14 valores aos fiscais municipais de 2.ª
classe (estagiários), Emilia da Conceição Morais Lago e João Car-
los Costa Agostinho e nomeados técnicos profissionais de 2.ª classe.

24 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Lopes
Silvano. 1000119832

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de jardineiro, do grupo de pessoal operário, do
quadro de pessoal.

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal, datado de 15 de Julho de 2002, no uso das competên-
cias que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto, pelo prazo
de 15 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso externo de ingresso para provimento de
um lugar de jardineiro, do quadro de pessoal desta Câmara Muni-
cipal.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pro-
vimento da vaga posta a concurso e cessa com o seu preenchimen-
to conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo 238/99, de 25 de Junho,
353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87,
de 17 de Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de De-
zembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho.

4 � Nos termos do Despacho Conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade, comunicada pelo ofício circular n.º 3/
DEAS/2000, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove activamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

5 � Conteúdo funcional o constante no Despacho n.º 38/88, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro
de 1989.

6 � Local de trabalho � a função correspondente ao lugar pos-
to a concurso será desempenhada na área do concelho de Monforte.

7 � Vencimento � escalão 1, índice 137, vencimento ilíquido de
€ 425,15 de acordo com o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, com as alterações da 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.

8 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de
admissão ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-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;
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c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente
exigidas para o desempenho do cargo;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,
quando obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou in-
terdito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensável
para o exercício da função e ter cumprido as leis de vaci-
nação obrigatória.

9 � Requisitos especiais de admissão � indivíduos habilitados
com a escolaridade obrigatória e de comprovada formação ou ex-
periência profissional adequada ao exercício da respectiva profis-
são de duração não inferior a dois anos, de acordo com o n.º 2 do
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

10 � Apresentação de candidaturas:
10.1 � Prazo � o prazo para a apresentação de candidaturas é

de 15 dias úteis contados a partir da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República.

10.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Monforte, podendo ser remetido pelo correio, re-
gistado e com aviso de recepção, para Câmara Municipal de
Monforte, Praça da República, apartado 4, 7450-115 Monforte,
expedidas até ao termo do prazo fixado neste aviso para a apresen-
tação das candidaturas, ou entregue pessoalmente na Secção de
Pessoal, durante o período de expediente, no qual deverão constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data de bilhete de
identidade e respectivo arquivo de identificação, número
de contribuinte, residência, código postal e número de te-
lefone); quaisquer outros elementos que julguem ser sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito e que
só serão tidos em consideração pelo júri se devidamente
comprovados;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, devendo

referir o Diário da República em que foi publicado o aviso.

11 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão fiscal de
contribuinte;

c) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado.

11.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Prova teórica de conhecimentos (PTC);
b) Avaliação curricular (AC);
c) Entrevista profissional de selecção (EPS);
d) Prova prática (PP).

12.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética simples das classificações
obtidas nas operações de selecção e efectuadas de acordo com a
seguinte fórmula:

PTC + AC + EPS + PP
CF = ���������

4

12.2 � A prova escrita de conhecimentos � consistirá na reali-
zação de uma prova escrita, com a duração de duas horas, pontua-
da de 0 a 20 valores, abordando conhecimentos gerais específicos
e destina-se a avaliar os níveis de conhecimentos académicos e
profissionais, com carácter eliminatório e obedecerá ao seguinte
programa:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto disciplinar
dos funcionários e agentes da Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas altera-
ções do Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto � Regime de férias, faltas e li-
cenças;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro � Lei das atribuições e com-
petências.

12.3 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício das funções, sendo
considerados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitações literárias de base;
b) A formação profissional relacionada com a área funcional

do lugar posto a concurso;
c) Experiência profissional.

12.4 � A entrevista profissional de selecção tem por objectivo
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemá-
tica, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo con-
siderados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão, fluência verbal e clareza de ra-
ciocínio;

b) Motivação no desempenho da função;
c) Espírito de equipa e participação.

12.5 � A prova prática consistirá na preparação prévia do ter-
reno, limpeza e rega, nas plantas no jardim público.

Os resultados obtidos na apreciação dos métodos de selecção
serão classificados de 0 a 20 valores sendo excluídos os candida-
tos que obtenham uma classificação final inferior a 10 valores.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente do júri � António de Oliveira Trindade, vereador
em regime de permanência.

Vogais efectivos � António Joaquim Morais Medalhas, técnico
superior de 1.ª classe, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e José Joaquim Prates Coelho, encar-
regado do pessoal operário.

Vogais suplentes � Vítor Augusto Cid Carreiras, chefe de
Secção de Pessoal, e Maria Clara Carapinha Nota Ramalho,
técnica superior de 1.ª classe.

16 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000119790

Aviso

Concursos externos de ingresso do grupo
de pessoal auxiliar do quadro de pessoal

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal, datado de 15 de Julho de 2002, no uso das competên-
cias que lhe são conferidas 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 15 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concursos externos de ingresso para provimento
dos seguintes lugares do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal:

Concurso I � concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de motorista de ligeiros;

Concurso II � concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de motorista de pesados;

Concurso III � concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais.

2 � Prazo de validade � os concursos visam exclusivamente o
provimento das vagas postas a concurso e cessam com o seu pre-
enchimento conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo 238/98, de 11 de Julho,
353-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87,
de 17 de Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 248/85, e Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho.

4 � Nos termos do Despacho Conjunto do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade n.º 373/2000, de 31 de Março: em cum-
primento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administra-
ção Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamen-
te uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
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mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

5 � Conteúdo funcional para os concursos I, II e III, Despacho
n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26
de Janeiro de 1989.

6 � Local de trabalho � a função correspondente aos lugares
postos a concurso serão desempenhados na área do concelho de
Monforte.

7 � Vencimento:

Concurso I � escalão 1, índice 137, a que corresponde o ven-
cimento de € 425,15;

Concurso II � escalão 1, índice 146, a que corresponde o
vencimento de € 453,08;

Concurso III � escalão 1, índice 150, a que corresponde o
vencimento de € 465,49;

de acordo com o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com as alterações da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro.

8 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de
admissão ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do De-
creto-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 as habilitações literárias ou profissionais legalmente

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

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

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

para o exercício da função e ter cumprido as leis de vaci-
nação obrigatória.

9 � Requisitos especiais de admissão nos referidos concursos �
alínea a), n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro.

10 � Apresentação de candidaturas:
10.1 � Prazo � o prazo para a apresentação de candidaturas é

de 15 dias úteis contados a partir da data da publicação do presen-
te aviso no Diário da República.

10.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Monforte, podendo ser remetido pelo correio, re-
gistado e com aviso de recepção, para Câmara Municipal de
Monforte, Praça da República, apartado 4, 7450-115 Monforte,
expedidas até ao termo do prazo fixado neste aviso para a apresen-
tação das candidaturas, ou entregue pessoalmente na Secção de
Pessoal, durante o período de expediente, no qual deverão constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data de bilhete de
identidade e respectivo arquivo de identificação, número
de contribuinte, residência, código postal e número de te-
lefone); quaisquer outros elementos que julguem ser sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito e que
só serão tidos em consideração pelo júri se devidamente
comprovados;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, devendo

referir o Diário da República em que foi publicado o aviso.

11 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser
acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão fiscal de
contribuinte;

c) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado;

d) Fotocópia da carta de condução.

11.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

12 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Prova teórica de conhecimentos (PTC);
b) Avaliação curricular (AC);
c) Entrevista profissional de selecção (EPS);
d) Prova prática (PP).

12.1 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20
valores e resultará da média aritmética simples das classificações
obtidas nas operações de selecção e efectuadas de acordo com a
seguinte fórmula:

PTC + AC + EPS + PP
CF = ���������

4

12.2 � A prova escrita de conhecimentos � consistirá na reali-
zação de uma prova escrita, com a duração de duas horas, pontua-
da de 0 a 20 valores, abordando conhecimentos gerais específicos
e destina-se a avaliar os níveis de conhecimentos académicos e
profissionais, com carácter eliminatório e obedecerá ao seguinte
programa:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto disciplinar
dos funcionários e agentes da Administração Pública;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas altera-
ções do Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto � Regime de férias, faltas e li-
cenças;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro � Lei das atribuições e com-
petências.

12.3 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício das funções, sendo
considerados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitações literárias de base;
b) A formação profissional relacionada com a área funcional

do lugar posto a concurso;
c) Experiência profissional.

12.4 � A entrevista profissional de selecção tem por objectivo
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemá-
tica, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo con-
siderados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão, fluência verbal e clareza de ra-
ciocínio;

b) Motivação no desempenho da função;
c) Espírito de equipa e participação.

12.5 � A prova prática consistirá na condução de uma viatura,
da categoria em causa, no parque de máquinas, com percurso defi-
nido para todos os candidatos e para cada concurso.

Os resultados obtidos na apreciação dos métodos de selecção
serão classificados de 0 a 20 valores sendo excluídos os candida-
tos que obtenham uma classificação final inferior a 10 valores.

13 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente do júri � António de Oliveira Trindade, vereador
em regime de permanência.

Vogais efectivos � António Joaquim Morais Medalhas, técnico
superior de 1.ª classe, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e José Joaquim Prates Coelho, encar-
regado do pessoal operário.

Vogais suplentes � Maria Clara Carapinha Nota Ramalho,
técnica superior de 1.ª classe, e Vítor Augusto Cid Carrei-
ras, chefe de secção.

17 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000119791

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de duas vagas de operário, asfaltador

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 11 de Julho de 2002, foram nomeados na categoria de operário,
asfaltador, os candidatos Domingos Sérgio Carniça Quadrado e José
Jorge Serra, na sequência do concurso acima referenciado, aberto
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por aviso publicado no Diário da República, n.º 110, do dia 13 de
Maio de 2002, os quais deverão tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação desta aviso no Diário da República.

O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de
Contas. (Não são devidos emolumentos.)

25 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá. 1000119823

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 87

Torno público que pelo meu despacho, datado de 18 de Maio de
2002, nomeei, na categoria abaixo indicada e na sequência do con-
curso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 45, datado de 22 de Fevereiro de 2002, os seguintes candi-
datos aprovados em concurso:

Concurso interno de acesso geral para quatro lugares de ope-
rário qualificado principal � canalizador, pertencentes ao
grupo de pessoal operário:

Francisco José Portela Queimadas.
Carlos Manuel Campos Cavaco.
José Francisco Conceição.
Francisco António Guerreiro Jorge.

Os ora nomeados deverão aceitar os respectivos lugares dentro
do prazo previsto no artigo 11.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, a contar do primeiro dia útil imediato à
publicação do presente aviso no Diário da República. (Processos
isentos do visto do Tribunal de Contas � Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

18 de Junho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Manuel Viana Afonso. 1000102136

Aviso n.º 109

Para os devidos efeitos se faz público que, pelos meus despachos
datados de 19 de Julho de 2002, nomeei, nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, e para efeitos do preconizado nos artigos 21.º e 22.º
do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, na categoria de assis-
tente administrativo, do grupo de pessoal administrativo, João
Matias Marreiros Rainha, diplomado pelo Centro de Estudos e
Formação Autárquica e a candidata aprovada em concurso � Ali-
ce Maria Neves Miguel Viana.

Os ora nomeados deverão aceitar os respectivos dentro do prazo
previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, a contar do primeiro dia útil imediato à publicação
do presente aviso no Diário da República. (Processos isentos do
visto do Tribunal de Contas � Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

25 de Julho de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Manuel Viana Afonso. 1000119787

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

Concurso interno de acesso limitado � carreira vertical
em dotação global, para um lugar da categoria de
técnico superior principal da carreira de técnico su-
perior, área de psicologia, do grupo de pessoal téc-
nico superior.

Nomeação

Para os devidos e legais efeitos se faz público que, por despa-
cho do presidente datado de 24 de Julho de 2002, se procedeu à
nomeação para a categoria de técnica superior principal, do grupo
de pessoal técnico superior, da carreira de técnico superior, o can-
didato Ana Maria Coutinho Velez Solposto, que obteve a classifi-
cação final de 18,75 valores, escalão 1, índice 510.

O candidato deverá aceitar a nomeação para o lugar nos 20 dias
imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da Repú-

blica. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo do
disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

25 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 1000119816

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

Operação de loteamento urbano

Discussão pública

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, no ar-
tigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e demais
legislação que se mostre como aplicável, é aberta a discussão pú-
blica relativa ao projecto de loteamento urbano sito na Quinta do
Areeiro, freguesia de S. Lourenço, propriedade de Julieta Semedo
Esteves Abreu e Lucilia Esteves Abreu, pelo período de 15 dias,
contados a partir do oitavo dia da publicação do presente aviso, no
Diário da República, o qual será também divulgado através da
comunicação social.

O referido loteamento encontra-se em exposição na Câmara
Municipal de Portalegre, Repartição de Apoio ao Departamento
Técnico e Qualidade de Vida, em edifício situado no Largo do Paço,
20, e nas horas normais de expediente, devendo os interessados
apresentar as suas observações ou sugestões por escrito, dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal, em envelope fechado e con-
tendo obrigatoriamente a identificação, endereço, número e data do
bilhete de identidade.

9 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 1000119792

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público, que por meu despacho de
12 de Julho de 2002 e no uso da competência que me confere a
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
foram nomeadas em técnicas superiores de 1.ª classe, Ana Jacinta
Cabeleirinha Barradas Mourato Ceia, chefe de Repartição de Re-
cursos Humanos, Maria Amélia Falcão Anselmo Serra, chefe de
Repartição de Aprovisionamento e Património, e Maria Flora
Raminhas Venâncio Garção, chefe de Repartição de Apoio ao De-
partamento Técnico, com efeitos a partir de 15 de Julho de 2002,
nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, na redacção da 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.

16 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000115686

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 136/DRH/SR-02

Exoneração

Torna-se público que por despacho do presidente da Câmara
n.º 423/PCM/2002, datado de 30 de Julho de 2002, Rui Pedro So-
bral Otero Azevedo Graça, funcionário desta Câmara Municipal
com a categoria de pedreiro, foi exonerado, com efeitos reportados
a 31 de Julho de 2002.

31 de Julho de 2002. � Em substituição do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068019

Aviso n.º 137/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 432/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
Vera Maria da Silva, técnico superior de biblioteca e documenta-
ção assessor, do quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeada
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definitivamente na categoria de técnico superior de biblioteca e
documentação assessor principal, com efeitos reportados a 31 de
Outubro de 1997, por cessação da comissão de serviço como che-
fe de divisão.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068021

Aviso n.º 138/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 429/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
José Pedro Gomes dos Santos, engenheiro técnico principal, do
quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeado definitivamente na
categoria de engenheiro técnico especialista principal, com efeitos
reportados a 31 de Outubro de 1997, por cessação da comissão de
serviço como chefe de divisão.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068023

Aviso n.º 139/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 436/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
José Luís Amado de Freitas Vieira, técnico superior assessor prin-
cipal, do quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeado, em re-
gime de substituição, no cargo de chefe da Divisão de Comunica-
ção Social e Relações Públicas, com efeitos reportados a 1 de Junho
de 2002.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068025

Aviso n.º 140/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 431/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
Vera Maria da Silva, técnico superior assessor principal, do qua-
dro de pessoal desta autarquia, foi nomeada, em regime de substi-
tuição, no cargo de chefe da Divisão de Biblioteca e Arquivo His-
tórico Municipal, com efeitos reportados a 1 de Junho de 2002.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068026

Aviso n.º 141/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 433/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
Vítor Manuel Loução, engenheiro principal, do quadro de pessoal
desta autarquia, foi nomeado, em regime de substituição, no cargo
de chefe da Divisão de Parque-Auto, com efeitos reportados a 1 de
Junho de 2002.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068027

Aviso n.º 142/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 430/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
José Moreira Teixeira Vieira, técnico superior assessor principal, do
quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeado, em regime de subs-
tituição, no cargo de chefe da Divisão de Aprovisionamento, com
efeitos reportados a 1 de Junho de 2002.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068029

Aviso n.º 144/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 434/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
José Pedro Gomes dos Santos, engenheiro técnico especialista prin-
cipal, do quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeado, em re-
gime de substituição, no cargo de chefe da Divisão de Esgotos, com
efeitos reportados a 1 de Junho de 2002.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068030

Aviso n.º 143/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 435/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
José Moreira Teixeira Vieira, técnico superior assessor principal, do
quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeado definitivamente na
categoria de técnico superior assessor principal, com efeitos repor-
tados a 28 de Julho de 1999, por cessação da comissão de serviço
como chefe de divisão.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068032

Aviso n.º 145/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 428/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
Maria Manuela Ramos Costa Abrunhosa, engenheiro de 2.ª classe,
do quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeada, em regime de
substituição, no cargo de chefe da Divisão de Manutenção e Con-
servação Urbana, com efeitos reportados a 1 de Junho de 2002.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068033

Aviso n.º 146/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 437/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
José Luís Amado de Freitas Vieira, técnico superior de 1.ª classe,
do quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeado definitivamente
na categoria de técnico superior assessor principal, com efeitos re-
portados a 19 de Maio de 2002, por cessação da comissão de ser-
viço como chefe de divisão.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068034

Aviso n.º 148/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 426/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
Maria Natália Madureira Teixeira Lopes, técnico superior assessor
principal, do quadro de pessoal desta autarquia, foi nomeada, em
regime de substituição, no cargo de chefe da Divisão do Plano
Director Municipal, com efeitos reportados a 1 de Junho de 2002.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068035

Aviso n.º 147/DRH/SR-02

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 427/PCM/2002, de 31 de Julho de 2002,
Rui Manuel Martins Melo, engenheiro principal, do quadro de pes-
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soal desta autarquia, foi nomeado, em regime de substituição, no
cargo de chefe da Divisão de Obras Municipais, com efeitos repor-
tados a 1 de Junho de 2002.

8 de Agosto de 2002. � Em substituição do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, Jorge Carvalho da Silva. 3000068036

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 69/DRH-2002

Concurso interno geral de acesso limitado para um lugar
de técnico-profissional de 1.ª classe da carreira de
economato.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 15
de Julho de 2002, foi nomeada para o lugar de técnico profissio-
nal de 1.ª classe da carreira de economato, a candidata ao concurso
acima referido, que a seguir se indica:

Maria Fernanda Pires Gonçalves.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis
a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado
com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, al-
terado pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.

15 de Julho de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000119808

Aviso n.º 70/DRH-2002

Concurso externo geral de ingresso para provimento de
dois lugares de técnico profissional de 2.ª classe da
carreira de desenhador (dotação global).

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
presidente, datado de 25 de Julho de 2002, foram nomeados para
dois lugares de técnico profissional de 2.ª classe da carreira de
desenhador, do grupo de pessoal técnico profissional do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, os candidatos ao concurso acima
referido, que a seguir se indicam:

Luís Manuel Loures Macedo.
Nuno Miguel Pacheco Félix.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias úteis a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado
com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, al-
terado pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.

25 de Julho de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000119805

CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 3
de Julho de 2002, da Secretária de Estado da Administração Edu-
cativa foi autorizada a colocação em regime especial de requisição
do PQDV, Carlos Manuel Almeida Azevedo para exercer funções
neste município, desde 1 de Setembro de 2002 a 31 de Agosto de
2003.

23 de Julho de 2002. � O Presidente da Câmara, José Carlos
Pinto dos Santos. 1000119804

CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Aviso

Abertura de concurso para preenchimento do cargo
de chefe da Divisão de Gestão do Espaço Público

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 14
de Janeiro de 2002, e em conformidade com o estabelecido na Lei

n.º 49/99, de 22 de Junho, e no Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, se encontra aberto concurso para preenchimento do
cargo de chefe da Divisão de Gestão do Espaço Público, o qual se
rege pelas seguintes cláusulas:

a) Cargo a prover � chefe da Divisão de Gestão do Espaço
Público.

Área funcional de actuação � gestão do espaço público.
Requisitos legais:

Gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

Especiais � licenciatura em Arquitectura Paisagista ou em área
afim.

b) Condições preferenciais � ter já desempenhado cargo dirigen-
te de índole semelhante.

c) Composição do júri (acta n.º 189/2002):

Presidente � Dr. Manuel José Rodrigues, vereador da Câma-
ra Municipal de Vila Real de Santo António.

Vogais efectivos:

Professor António Francisco, chefe de divisão da Câma-
ra Municipal de Vila Real de Santo António.

Arquitecta Fátima Gaspar, chefe de divisão da Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Antónia Nascimento, director de departamen-
to da Câmara de Tavira.

Arquitecta Maria Estrela Amaro, director de Departamento
da Câmara de Tavira.

d) Métodos de selecção � avaliação curricular (com ponderação
de 50%) e entrevista profissional de selecção (com ponderação de
50%).

e) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar, da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

f) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara Muni-
cipal de Vila Real de Santo António, 8900-231 Vila Real de Santo
António.

Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias após publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

Forma de apresentação do requerimento � o requerimento deve
ser endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixa-
do, sob registo e com aviso de recepção, ou entregues pessoalmente
no Núcleo de Recursos Humanos da mesma Câmara, devendo do
mesmo constar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis

de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

Documentos a juntar:

Documento comprovativo das habilitações literárias do concor-
rente;

Documento comprovativo de que o concorrente reúne os re-
quisitos legalmente exigidos para o provimento do lugar
posto a concurso;

Outros documentos que o candidato entenda juntar.

g) Local de afixação da relação de candidatos e lista de classifi-
cação final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António.

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

O Vereador, Manuel José dos Mártires Rodrigues.
1000119786
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Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para admis-
são de um estagiário da carreira de técnico supe-
rior � área de desporto.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 20 de Junho de 2002, se encontra aberto concurso externo de
ingresso para admissão de um estagiário da carreira técnica supe-
rior do quadro da Câmara Municipal de Vila Real de Santo Antó-
nio, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:

a) Requisitos de admissão:

Gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � Licenciatura, área de desporto.

b) Remuneração � índice 310 da escala salarial da função pú-
blica.

c) Condições de trabalho:

Dias de laboração � segunda-feira a sexta-feira;
Duração do horário de trabalho � trinta e cinco horas sema-

nais (sete horas diárias);
Descanso semanal � sábado e domingo.

d) Conteúdo funcional do lugar a prover � planeia, elabora, or-
ganiza e controla eventos desportivos tendo em vista manter e aper-
feiçoar o interesse por estas actividades; concepção e implementa-
ção de projectos que visam o desenvolvimento desportivo e social
da colectividade; desenvolver acções diversas que visam beneficiar
o desenvolvimento desportivo e a cooperação entre os cidadãos.

e) Categoria � técnico superior estagiário.
Carreira � técnico superior.
Área funcional � Divisão de Desporto.
Serviço para que é aberto o concurso � Serviço de Gestão dos

Espaços Desportivos.
Local de prestação do trabalho � município de Vila Real de

Santo António.
Tipo de concurso � externo.
Número de lugares a preencher � um.
Prazo de validade � um ano. Concurso válido apenas para a vaga

posta a concurso.
f) Composição do júri:

Presidente � professor António do Nascimento Francisco,
chefe de divisão.

Vogais efectivos:

Dr.ª Eduarda Baptista, técnica superior.
Dr. João Carlos Pacheco, técnico superior.

Vogais suplentes:

Dr. Orlandino José G. Rosa, director de departamento.
Dr. Francisco Sabino, técnico superior.

O primeiro vogal suplente substituirá o presidente nas suas fal-
tas e impedimentos.

g) Métodos de selecção:

Prova de conhecimentos gerais (com ponderação de 100%)
(com ponderação geral de 50%) � natureza: teórica; for-
ma � oral; duração máxima � 15 minutos, pontuada de 0
a 20 valores, terá carácter eliminatória caso a classificação
seja inferior a 9,5 valores. Bibliografia em anexo a este
aviso;

Avaliação curricular (com ponderação geral de 50%) � habi-
litação académica de base (com ponderação de 20%); for-
mação profissional (com ponderação de 20%); experiência
profissional (com ponderação de 60%).

h) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar, e da prova de conhecimentos gerais, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

i) O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos refe-
ridos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará de média aritmética ponderada das classificações
obtidas em cada um.

j) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara Muni-
cipal de Vila Real de Santo António, 8900-231 Vila Real de Santo
António.

Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias após publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

Forma de apresentação do requerimento � o requerimento deve
ser endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixa-
do, sob registo e com aviso de recepção, ou entregues pessoalmente
na Secção de Pessoal da mesma Câmara, devendo do mesmo cons-
tar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis

de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, da situação precisa em que se encontra relativamente
aos requisitos gerais previstos na alínea a) do presente aviso.

Documentos a juntar:

Documento comprovativo das habilitações literárias do concor-
rente;

Outros documentos que o candidato entenda juntar.

k) Local de afixação da relação de candidatos e lista de classifi-
cação final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António.

l) Local onde decorrerá o estágio � edifício sede da Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António.

m) Duração do estágio � um ano.
n) Avaliação e classificação final do estágio:

A avaliação e classificação final competem a um júri de está-
gio;

A avaliação e classificação final será feita com base nos se-
guintes parâmetros e ponderações:

Relatório de estágio a apresentar pelo candidato (ponde-
ração de 30%);

Classificação do serviço durante o estágio (ponderação de
50%);

Resultados da formação profissional (ponderação de 20%).

A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valores.
o) Provimento � o estagiário, se aprovado com a classificação

não inferior a Bom (14 valores), será provido a título definitivo no
lugar de técnico superior de 2.ª classe.

p) Composição do júri de estágio:

Presidente � professor António Francisco, chefe de secção.
Vogais efectivos:

Dr.ª Eduarda Baptista, técnica superior.
Dr. João Carlos Pacheco, técnico superior.

Vogais suplentes:

Dr.ª Ana Rita S. M. A. P. de Almeida Costa, chefe de
divisão.

Arquitecta Maria Fátima Gaspar, chefe de divisão.

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

Anexo � programa de provas de conhecimento e bibliografia.

ANEXO

Programa de provas de conhecimentos

a) Prova de conhecimentos gerais:

Direitos e deveres da função pública e deontologia profissio-
nal;

Regime de férias, faltas e licenças da função pública;
Regime de carreiras e categorias da função pública;
Estatuto Remuneratório dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Pública;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública;



Competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos
do município e das freguesias;

Quadro de transferências de atribuições e competências para
as autarquias locais;

Deontologia do serviço público;
Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Vila Real de

Santo António.

Bibliografia:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo De-

creto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 393/90, de 11 de Dezembro, e pelo Decre-
to-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela

Lei n.º 44/99, de 11 de Junho;
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 70-A/2000, de
5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António � Apêndice n.º 27 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 48, de 26 de Fevereiro de 2001 (Aviso n.º 1743/
2001);

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e
republicadas em anexo ao mesmo.

O Vereador, Manuel José dos Mártires Rodrigues.
1000119782

Aviso

Abertura de concurso externo para provimento
de três lugares de operário qualificado � pedreiro

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 23 de Julho de 2002, se encontra aberto concurso externo para
provimento de três lugares de operário qualificado � pedreiro, o
qual se rege pelas seguintes cláusulas:

a) Requisitos de admissão:

Gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicada à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � os referidos no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98.

b) Remuneração � índice 137 da escala salarial da função pú-
blica.

Condições de trabalho:

Dias de laboração � segunda-feira a sexta-feira;
Duração do horário de trabalho � trinta e cinco horas sema-

nais (sete horas diárias);
Descanso semanal � sábado e domingo.

c) Conteúdo funcional do lugar a prover � aparelha pedra em
grosso; executa alvenaria de pedra, tijolo ou blocos de cimento,
podendo também fazer o respectivo reboco: procede ao assentamen-
to de manilhas, tubos e cantarias; executa muros e estruturas sim-
ples, com ou sem armaduras, podendo também encarregar-se de
montagem de armaduras muito simples; executa outros trabalhos
similares ou complementares dos descritos: instrui ou supervisiona
no trabalho dos aprendizes ou serventes que lhe estejam afectos.

d) Categoria � operário qualificado � pedreiro.
Carreira � operário qualificado.
Área funcional � operário.
Serviço para que é aberto o concurso � Divisão de Saneamento

Básico.
Local de prestação do trabalho � município de Vila Real de

Santo António.
Tipo de concurso � externo.
Número de lugares a preencher � três.
Prazo de validade � um ano.

e) Composição do júri:

Presidente � engenheiro José Pedro Restani, chefe de divisão.
Vogais efectivos:

Engenheira Vanda Palma, técnica superior.
António da Cruz Silvestre, técnico-profissional.

Vogais suplentes:

Dr. Orlandino Rosa, director departamento.
Engenheiro André Guerreiro, engenheiro técnico.

f) Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos (com
ponderação de 100%).

g) Os critérios de apreciação e ponderação da prova prática de
conhecimentos, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

h) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara Muni-
cipal de Vila Real de Santo António, 8900-231 Vila Real de Santo
António.

Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias.
Forma de apresentação do requerimento � o requerimento deve

ser endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixa-
do, sob registo e com aviso de recepção, ou entregues pessoalmente
na Secção de Pessoal da mesma Câmara, devendo do mesmo cons-
tar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis

de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, da situação precisa em que se encontra relativamente
aos requisitos gerais previstos na alínea a) do presente aviso.

Documentos a juntar:

Documentos comprovativos dos requisitos de admissão espe-
ciais a que o concurso se refere;

Outros documentos que o candidato entenda juntar.

i) Local de afixação da relação de candidatos e lista de classifi-
cação final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António.

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

O Vereador, Manuel José dos Mártires Rodrigues.
1000119785

Aviso

Abertura de concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário da carreira de técnico superior � ar-
quivo.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 23 de Julho de 2002, se encontra aberto concurso externo de
ingresso para admissão de um estagiário da carreira técnica supe-
rior � arquivo do quadro da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:

a) Requisitos de admissão:

Gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � Licenciatura � área de arquivo.

b) Remuneração � índice 310 da escala salarial da função pú-
blica;

c) Condições de trabalho:

Dias de laboração � segunda-feira a sexta-feira;

DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 195 � 24 de Agosto de 200218 000



Duração do horário de trabalho � trinta e cinco horas sema-
nais (sete horas diárias);

Descanso semanal � sábado e domingo.

Conteúdo funcional do lugar a prover � o previsto no mapa II

anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.
d) Categoria � técnico superior estagiário.
Carreira � técnico superior arquivo.
Área funcional � Núcleo Biblioteca e Arquivo Histórico.
Serviço para que é aberto o concurso � Divisão Cult. Juv. Edu-

cação.
Local de prestação do trabalho � município de Vila Real de

Santo António.
Tipo de concurso � externo.
Número de lugares a preencher � um.
Prazo de validade � um ano. Concurso válido apenas para a vaga

posta a concurso.
e) Composição do júri:

Presidente � professor António Francisco, chefe de divisão.
Vogais efectivos:

Dr. João Pacheco, técnico superior.
Dr. Francisco Sabino, técnico superior.

Vogais suplentes:

Dr. Orlandino Rosa, director departamento.
Dr.ª Eduarda Baptista, técnica superior.

g) Métodos de selecção:

Prova de conhecimentos gerais (com ponderação de 50%) e
específicos (com ponderação de 50%) (com ponderação
geral de 50%) � natureza � teórica; forma � oral; duração
máxima � 15 minutos; pontuada de 0 a 20 valores e terá
carácter eliminatório caso a classificação seja inferior a 9,5
valores. Bibliografia em anexo a este aviso;

Avaliação curricular (com ponderação geral de 50%) � habi-
litação académica de base (com ponderação de 20%); for-
mação profissional (com ponderação de 205); experiência
profissional (com ponderação de 60%).

h) Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

i) O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos refe-
ridos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará de média aritmética ponderada das classificações
obtidas em cada um.

j) Entidade a quem apresentar o requerimento � Câmara Munici-
pal de Vila Real de Santo António, 8900-231 Vila Real de Santo
António.

Prazo de apresentação do requerimento � 10 dias.
Forma de apresentação do requerimento � o requerimento deve

ser endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António, remetido pelo correio até ao termo do prazo fixa-
do, sob registo e com aviso de recepção, ou entregues pessoalmente
na Secção de Pessoal da mesma Câmara, devendo do mesmo cons-
tar os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, naturalidade, estado civil residência, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);

Habilitações literárias e profissionais;
Referência ao aviso do concurso;
Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis

de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal;

Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, da situação precisa em que se encontra relativamente
aos requisitos gerais previstos na alínea a) do presente aviso.

Documentos a juntar:

Documento comprovativo das habilitações literárias do concor-
rente;

Outros documentos que o candidato entenda juntar.

k) Local de afixação da relação de candidatos e lista de classifi-
cação final � edifício sede da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António.

l) Local onde decorrerá o estágio � edifício sede da Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António.

m) Duração do estágio � um ano.
n) Avaliação e classificação final do estágio:

A avaliação e classificação final competem a um júri de está-
gio;

A avaliação e classificação final será feita com base nos se-
guintes parâmetros e ponderações:

Relatório de estágio a apresentar pelo candidato (ponde-
ração de 30%);

Classificação do serviço durante o estágio (ponderação de
50%);

Resultados da formação profissional (ponderação de 20%).

A classificação final traduzir-se-á na escala de 0 a 20 valores.
o) Provimento � o estagiário, se aprovado com a classificação

não inferior a Bom (14 valores), será provido a título definitivo no
lugar de técnico superior de 2.ª classe.

p) Composição do júri de estágio:

Presidente � professor António Francisco, chefe de divisão.
Vogais efectivos:

Arquitecta Fátima Gaspar, chefe de divisão.
Dr.ª Ana Rita Costa, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Dr. Orlandino Rosa, director de departamento.
Dr. João Pacheco, técnico superior.

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

Anexo � programa de provas de conhecimento e bibliografia.

ANEXO

Programa da prova oral de conhecimentos

a) Prova oral de conhecimentos gerais:

Direitos e deveres da função pública e deontologia profissio-
nal;

Regime de férias, faltas e licenças da função pública;
Regime de carreiras e categorias da função pública;
Estatuto Remuneratório dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Pública;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública;
Competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos

do município e das freguesias;
Quadro de transferências de atribuições e competências para

as autarquias locais;
Deontologia do serviço público;
Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Vila Real de

Santo António.

Bibliografia:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo De-

creto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 393/90, de 11 de Dezembro, e pelo Decre-
to-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela

Lei n.º 44/99, de 11 de Junho;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 70-10/
2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11
de Maio;

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Vila Real de
Santo António � Apêndice n.º 27 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 48, de 26 de Fevereiro de 2001 (Aviso n.º 1743/
2001);

DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 195 � 24 de Agosto de 2002 18 001



Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e
republicadas em anexo ao mesmo.

b) Prova oral de conhecimentos específicos:

Os arquivos e sua importância;
Os princípios fundamentais da arquivística;
A gestão e organização dos arquivos;
Os documentos de arquivo;
Os documentos electrónicos;
A transferência administrativa.

Bibliografia:

Belloito, Heloísa Liberalli � Arquivos permanentes: Tratamen-
to documental, São Paulo, T. A. Queiroz, editor, 1991;

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, São Paulo:
Associação dos Arquivistas Brasileiras, 1990;

Dicionário de Terminologia Arquivística, Lisboa: Instituto da
Biblioteca Nacional e do Livro, 1993;

Duchein, Michel � Le respect des fonds en archivistique:
principes théorique et probléme pratique. «La Gazette des
Archives», (s. l.), (96-99), 1977;

Fernandes, A. F. de Almeida � Arquivo, in «Enciclopédia
Luso Brasileira da Cultura», vol. 2, Lisboa, Verbo (s. d.),
p. 1278;

Gallego Domíngues, Olga: López Gómez, Pedro � Intro-
ducción na arquivística Galiza: Anabad (D. L. 1985);

Heredia Herrera, Antonia � Archivista general, teoria y prá-
tica, Sevilha: Diputación Provincial de Sevilha, 1988;

Lodolini, Elio � Archivísitca: principi e problemi. Milano,
Franco Angeli, 1984;

Silva, Armando Malheiro da (et. al.) � Arquivística: Teoria e
prática de uma ciência da informação, Porto: Edições
Afrontamento, 1988, vol. 1.

O Vereador, Manuel José dos Mártires Rodrigues.
1000119783

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente, datado de 27 de Março de 2002 foi nomeado para
o lugar de estagiário da carreira de técnico superior � urbanista,
cujo concurso foi aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 272, de 23 de Novembro de 2001, o candidato
João Francisco Catarino dos Santos Eleutério.

Esta nomeação produziu efeitos desde 1 de Abril de 2002 por
urgente conveniência de serviço, ficando dispensado da frequência
de estágio. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Julho de 2002. � A Chefe da Divisão de Assuntos Jurídi-
cos e Recursos Humanos, Ana Rita de Almeida Costa.

1000119871

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que terminado no dia 31
de Março de 2002 a comissão de serviço da titular do cargo de
chefe da Divisão de Gestão do Espaço Público da Câmara Munici-
pal de Vila Real de Santo António, Elizabete Maria Farias Coelho,
e não se verificando a possibilidade da sua renovação em virtude
de o provimento do lugar estar sujeito a concurso, determino, nos
termos do n.º 5 do artigo 18.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em
conjugação com o n.º 3 do artigo 21.º da mesma lei, que as funções
inerentes ao cargo antes referido sejam asseguradas pelo actual ti-
tular, antes identificado, em regime de substituição, enquanto esti-
ver a decorrer o procedimento de concurso aberto por meu despa-
cho de 14 de Janeiro de 2002, caso em que as funções são
asseguradas nestes termos até que o processo de concurso esteja
terminado.

A presente nomeação em regime de substituição é feita por ur-
gente conveniência de serviço, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º
da Lei antes mencionada. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

18 de Julho de 2002. � A Chefe da Divisão de Assuntos Jurídi-
cos e Recursos Humanos, Ana Rita de Almeida Costa.

1000119784

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO

Aviso

Torna-se público que por despacho do conselho de administra-
ção n.º 14, de 3 de Julho de 2002, foi admitido em contrato a ter-
mo certo, celebrado ao abrigo do artigo 18.º, n.os 1 e 2, alínea d)
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e ainda o disposto
nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º do mesmo diploma, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 7 de Julho, com efei-
tos a 8 de Julho de 2002, Ricardo Jorge Santos Pereira, para a ca-
tegoria profissional de agente único.

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000068014

Aviso

Torna-se público que por deliberação do conselho de administra-
ção n.º 53, de 24 de Julho de 2002, nos termos do artigo 41.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, propõe-se a nomeação na
categoria de técnico profissional especialista principal de métodos
e manutenção para o preenchimento de dois lugares, conforme aviso
de abertura do concurso interno geral publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 19, de 23 de Janeiro de 2002, os seguintes
candidatos:

José Manuel Araújo Guimarães.
Manuel Marques Pereira.

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000068015

Aviso

Torna-se público que por despacho do presidente do conselho de
administração de 15 de Julho de 2002, foi celebrado a termo cer-
to, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.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 redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, com os seguin-
tes trabalhadores e efeitos:

Ana Maria Carvalho Bernardo Galvão � bilheteiro, com efei-
tos a 17 de Julho de 2002;

Elizabete Maria Caetano Gomes � bilheteiro, com efeitos a 17
de Julho de 2002.

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000068018

Aviso

Torna-se público que por deliberação n.º 38 do conselho de ad-
ministração de 27 de Junho de 2002, foram admitidos em contrato
a termo certo, celebrado ao abrigo do artigo 18.º, n.os 1 e 2, alínea d)
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e ainda o disposto
nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º do mesmo diploma, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 7 de Julho. A celebra-
ção de contrato a termo certo para a categoria profissional de agente
único a partir de 8 de Julho de 2002 com os candidatos:

Fernando Manuel Castelinho Inocêncio.
Daniel António Cadeireiro Potes.
Arnaldo Perdigão Alves.
Nelson Alexandre Camacho Barrocas.
Sérgio Filipe Guerreiro Lopes Costa.

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000068017

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para engenheiro
técnico especialista

Faz-se público que o conselho de administração, destes Serviços
Municipalizados, em sua reunião de 25 de Julho de 2002, delibe-
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rou prover no lugar de engenheiro técnico especialista, o candida-
to único ao concurso em epígrafe:

António José Rocha de Almeida.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, o candidato tem 20 dias para aceitar o lugar. (Não ca-
rece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Julho de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Horácio Augusto Pina Prata. 3000067881

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Elec-
tricidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 8 de Julho de 2002, homologar a lista
do candidato admitidos ao concurso interno geral para o provimento
de um lugar de chefe de Divisão Municipal � área financeira, aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 134,
de 12 de Junho de 2002, a qual passará a definitiva no prazo de
oito dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, se da mesma não houver reclamação.

Candidato admitido:

Isabel Cristina da Silva Santos.

No procedimento, não houve lugar à audiência dos interessados,
nos termos do artigo 100.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, por não existirem candidatos excluídos.

24 de Julho de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000067828

Aviso

Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Elec-
tricidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 22 de Julho de 2002, prorrogar por três
anos, com efeitos a partir do dia 25 de Novembro de 2002, a co-
missão de serviço do cargo de director de Departamento Munici-
pal dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e Sanea-
mento da Maia, em que se encontra provido o funcionário com a
categoria de assessor principal da carreira de engenheiro, José Al-
berto Ferreira Sá Reis, em conformidade com o disposto no Decre-
to-Lei n.º 323/89, de 26 de Setembro, aplicável por força do De-
creto-Lei n.º 198/91, de 29 de Maio.

30 de Julho de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000067829

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio
de ingresso na carreira de economista do grupo de
pessoal técnico superior, para provimento de um lu-
gar na categoria de técnico superior de 2.ª classe.

Rectificação

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, a presidente da Câmara
Municipal:

Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República,
3.ª série, n.º 156, de 9 de Julho de 2002, a p. 14 348, o aviso de
abertura do concurso supra mencionado, rectifica-se que onde se lê
«2.ª fase � prova de conhecimentos gerais escrita teórica (com
carácter eliminatório);» deve ler-se «2.ª fase � prova de conheci-
mentos gerais e específicos escrita teórica (com carácter elimina-
tório);». Onde se lê «Licenciatura adequada � 18 valores.» deve
ler-se «Licenciatura.». E onde se lê:

«A) Motivação e interesse pelo lugar � 0 a 5 valores;
B) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo � 0 a 5

valores;
C) Responsabilidade para o desempenho do cargo a que se

candidata � 0 a 5 valores;
D) Capacidade de iniciativa � 0 a 5 valores;
e) Capacidade de expressão e fluência verbais � 0 a 5 valores.»

Deve ler-se:

«E) Motivação e interesse pelo lugar � 0 a 4 valores;
F) Conhecimento do conteúdo funcional do cargo � 0 a 4

valores;
G) Responsabilidade para o desempenho do cargo a que se

candidata � 0 a 4 valores;
H) Capacidade de iniciativa � 0 a 4 valores;
e) Capacidade de expressão e fluência verbais � 0 a 4 valores.»

22 de Julho de 2002. � Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000067876

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO

Aviso

Rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que no aviso de nome-
ação publicado no Diário da República, n.º 144, de 25 de Junho de
2002, a p. 13 148, onde se lê «nomeação definitiva para a catego-
ria de técnico superior de 2.ª classe» deverá ler-se «com efeitos a
1 de Junho de 2002».

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000068016

DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 195 � 24 de Agosto de 2002 18 003



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 195 � 24 de Agosto de 200218 004

3. Diversos

AVISOS

TRACAR � TRANSPORTES DE CARGA
E COMÉRCIO, S. A.

Sede social: Estrada Nacional n.º 1, Rechousa, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Capital social: € 1 700 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto em 18
de Abril de 1961, sob o n.º 14 765, a fl. 36 v.º do livro C-41.

Pessoa colectiva n.º 500286574.

Anúncio

Para os devidos efeitos se comunica que, por deliberação de 9
de Agosto de 2002, foi aprovado o projecto de cisão simples da
sociedade TRACAR � Transportes de Carga e Comércio, S. A.,
mediante constituição de uma nova sociedade, nos termos da alí-
nea a) do n.º 1 do artigo 118.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Atendendo ao preceituado no n.º 3 do artigo 107.º, por remissão
do artigo 120.º, do Código das Sociedades Comerciais, ficam os cre-
dores da sociedade avisados para exercerem o seu direito de oposição
à referida cisão.

Pela Administração, Osvaldo João Pereira da Costa.
1000125529
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

LUXLUMEN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1127;
identificação de pessoa colectiva n.º 501673970; data do depósito:
20020624.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referente ao ano de 2001.

Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Elvira Ferreira
das Dores Morin. 1000106111

CASTELO BRANCO

PENAMACOR

MANUEL CAPELO CANILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 75;
identificação de pessoa colectiva n.º 503627992; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/020606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação de contas: 15 de Maio de 2002.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro Couti-
nho. 1000091915

SERTÃ

FARINHA & FERNANDES, TABACOS, L.DA

Sede: Loteamento 18, lote 4, rés-do-chão, esquerdo, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 629/990312;
identificação de pessoa colectiva n.º 504456539.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107460

ENGECITY � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Praça da República, 22, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 614/981013;
identificação de pessoa colectiva n.º 504253484.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107458

SERRAS & CARVALHO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 226/801218.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107454

PAULO C. FARINHA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 540/950516;
identificação de pessoa colectiva n.º 503411205.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107452

TRANSPORTES MATEUS & ASSUNÇÃO, L.DA

Sede: Figueiredo, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 599/980417;
identificação de pessoa colectiva n.º 504131834.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107448

CARNES SIMÕES, L.DA

Sede: Fonte Branca, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 538/950405;
identificação de pessoa colectiva n.º 503388270.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107446

MANUEL LOURENÇO DA COSTA & IRMÃO, L.DA

Sede: Casal Novo, Pedrógão Pequeno, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 341/890315;
identificação de pessoa colectiva n.º 502123889.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
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foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107442

VÁRIOS � CONSULTORES E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 554/961203.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107440

CONTABILIDADE LARANJEIRA & BERNARDO, L.DA

Sede: Venda da Pedra, bloco B, rés-do-chão, direito, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 768/011129;
identificação de pessoa colectiva n.º 505808455.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107438

TRANSPORTES LARANJEIRA & BERNARDO, L.DA

Sede: Praceta do Pinhal, lote 70, 3.º, direito, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 635/990413;
identificação de pessoa colectiva n.º 504334271.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107436

BARRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Casal do Calvo, Cumeada, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 405/901107;
identificação de pessoa colectiva n.º 502442166.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107435

MANSO & NUNES, L.DA

Sede: Vilar da Carga, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 109/681120.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107433

PINHOSER � INDÚSTRIA DE MADEIRAS DA SERTÃ, L.DA

Sede: Cumeada, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 255/840622;
identificação de pessoa colectiva n.º 501448861.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107428

CONFECÇÕES CALADO, L.DA

Sede: Largo de António Ferreira Alberto, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 461/920225;
identificação de pessoa colectiva n.º 502708220.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107427

ROLISER � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial da Sertã, São João do Couto, lote F, 6,
Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 407/901214;
identificação de pessoa colectiva n.º 502463031.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107426

FARINHA & FARINHA, L.DA

Sede: Maljoga, Várzea dos Cavaleiros, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 675/000126;
identificação de pessoa colectiva n.º 504828584.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107350
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SERTÃTUR � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua Casal da Horta, Venda da Pedra, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 559/970113;
identificação de pessoa colectiva n.º 503801526.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107352

JOAQUIM PEIXOTO MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Pinheiros, sem número, Sernache do Bonjardim,
Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 731/010511;
identificação de pessoa colectiva n.º 505462079.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107355

AMBULÂNCIAS
NOSSA SENHORA DA CONFIANÇA, L.DA

Sede: Rua de Adelino Amaro da Costa, lote 28, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 515/931015;
identificação de pessoa colectiva n.º 503069795.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107357

PALSER � PALETES DA SERTÃ, L.DA

Sede: Zona do Loteamento Industrial, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 397/900914;
identificação de pessoa colectiva n.º 502415142.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2001.

Conferi. Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107359

PALSER � PALETES DA SERTÃ, L.DA

Sede: Zona do Loteamento Industrial, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 397/900914;
identificação de pessoa colectiva n.º 502415142; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 2/020625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento do capital social com um reforço de 550 000 euros e
alteração do respectivo pacto social quanto ao artigo 3.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 250 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas, uma com
o valor nominal de 925 000 euros, pertencente à sócia PALSER �
Investimentos e Representações, S. A., e outra com o valor nomi-
nal de 325 000 euros, pertencente ao sócio António Figueiredo Fer-
nandes.

Mais se certifica que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
arquivado na respectiva pasta o texto do contrato, na sua redacção
actualizada.

Conferi. Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Ajudante em Exercício, Filomena Maria
Martins Ferreira dos Santos Vidigal Vaz. 1000107362

DOMINGOS & PEREIRA, L.DA

Sede: Troviscal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 231/811008;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/011213.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que na sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento, redenominação do capital social com um reforço de
502 410$ e alteração do respectivo pacto social quanto ao artigo
4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, dividido em três quotas, uma de 1246 euros e 99 cêntimos
e outra de 1253 euros e 1 cêntimo, pertencentes ao sócio Domin-
gos Lopes Farinha, e uma de 2500 euros, pertencente aos sócios José
Paulo Soares Farinha, Ivo Pedro Soares Farinha e Hélio Carlos Si-
mões Farinha.

Mais se certifica que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
arquivado na respectiva pasta o texto do contrato, na sua redacção
actualizada.

Conferi. Está conforme.

16 de Maio de 2002. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 1000075265

COIMBRA
COIMBRA

LUÍS GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9069;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/020109.

Certifico que foi constituída entre Luís Manuel Malhão Serrano
Gaspar e mulher, Maria Manuela Coleta Alves, casados em comu-
nhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Gaspar, L.da

2.º

Tem a sede na Rua dos Curralinhos, Casais do Campo, freguesia
de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

3.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria de gestão de pessoal.
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4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo, uma de 4000 euros,
pertencente ao sócio Luís Manuel Malhão Serrano Gaspar; e uma de
1000 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Coleta Alves.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares, até 10 vezes o
respectivo capital social.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

À cessão de quotas a estranhos é necessário o consentimento
social, cabendo à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios, em
segundo, o direito de preferência.

8.º

A gerência da sociedade e a sua representação, pertencem aos
sócios e ou a estranhos, a designar pela assembleia geral, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Luís Manuel Malhão Serrano Gas-
par, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000089048

M. SILVESTRE & CORREIA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6822;
identificação de pessoa colectiva n.º 503968862; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 21/011009.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto
foi alterado no seu artigo 2.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e administração de
imóveis, prestação de serviços de consultadoria para os negócios e
gestão

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

Está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000053264

FIGUEIRA DA FOZ

MIGUEL AMARAL � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2011/961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503787191.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000105679

FOZARCOS � RESTAURAÇÃO RÁPIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2862/20020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506211975;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20020703.

Certifico que entre António Eduardo Lopes Rato, divorciado, e
Ana Maria Faria Silva, divorciada, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOZARCOS � Restauração Rápida,
L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Fozplaza,
loja 107, lugar do Patracol, freguesia de Tavarede, concelho da Fi-
gueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração, operação e gestão de
restaurante da cadeia internacional McDonald�s sob o regime de
franchising.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 73 500 euros, pertencente ao
sócio António Eduardo Lopes Rato; e uma de 1500 euros, perten-
cente à sócia Ana Maria Faria Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência ficará a cargo do sócio António Eduardo Lopes
Rato, desde já nomeado gerente por direito especial, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura do gerente An-
tónio Eduardo Lopes Rato.

ARTIGO 6.º

Para além do mais previsto na lei e nestes estatutos, é de compe-
tência da gerência: a alienação, locação e oneração de bens imóveis
ou de estabelecimentos pertencentes à sociedade, e a subscrição ou
aquisição de participações noutras sociedades, mesmo com objecto
diferente do seu, e a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou de

qualquer outra forma de apreensão judicial;
d) Em caso de cessão sem consentimento expresso da sociedade;
e) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fica a pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização será o que resultar do últi-
mo balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Os sócios podem deliberar que haja lugar a prestações suplemen-
tares até ao montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 10.º

1 � As assembleias gerais são convocadas mediante carta regis-
tada mediante aviso de recepção, expedida com a antecedência mí-
nima de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sob o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000106411
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SAINT � GOBAIN MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1004/870310; identificação de pessoa colectiva n.º 501793160;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 1/20020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de redução do capital e alteração do contrato.

Montante da redução: 7 482 000 euros e, em consequência, alte-
rado o artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 446 000 euros, representado por 600 000 acções com o valor
nominal cada uma de 37 euros e 41 cêntimos.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000106125

NETO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1748/940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503254258.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia da
sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o artigo 42.º
do Código do Registo Comercial respeitantes à prestação de contas
do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000106120

GABRIELA LACERDA CAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2425/000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504821547.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000105678

SILVA LEAL & RAINHA DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2403/991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504712136.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000105676

UNICHAVE � COMPRA, VENDA, ADMINISTRAÇÃO
E PROMOÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2720/011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505459124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000105675

MONTEMOR-O-VELHO

MAGNELI � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 467/160201; identificação de pessoa colectiva n.º 505278715.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000106137

FUTURVENDING � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 415/260799; identificação de pessoa colectiva n.º 504579290.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000106135

J. M. ASCENSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 209/060192; identificação de pessoa colectiva n.º 502676840.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000106133

AGRO 2000 � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE LEITE E CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 246/231293; identificação de pessoa colectiva n.º 503119105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000106131

CONSTRUÇÕES M. BARROCA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 178/090390; identificação de pessoa colectiva n.º 502303425.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000106130

FERPLANAVE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 393/010299; identificação de pessoa colectiva n.º 504388193.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 1000106129

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E DE AGROTURISMO
DO CASAL DA AREIA, L.DA

Sede: Casal da Areia, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 378/180998; identificação de pessoa colectiva n.º 504399020;
inscrição n.º 2; data da apresentação: 270302.

Certifico que a sociedade comercial por quotas, com a denomina-
ção acima referida, alterou parcialmente o seu pacto social designa-
damente o seu artigo 4.º, que passará a ter a seguinte redacção:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato
Artigo alterado: 4.º
Capital: Reforçado com mais 602 410$, correspondentes a

3004,81 euros, subscrito pelos sócios em dinheiro pela forma se-
guinte: o sócio Albano Fernando Vieira Varzielas reforça a sua
quota de 200 000$, correspondente a 997,60 euros, com mais
301 205$, correspondente a 1502,40 euros, passando a deter uma
quota de 501 205$, correspondente a 2500 euros. A sócia Maria
Lucimar da Silva Mendes reforça a sua quota de 200 000$, cor-
respondente a 997,60 euros, com mais 301 205$, corresponden-
te a 1502,40 euros, passando a deter uma quota de 501 205$,
correspondente a 2500 euros. Passa para 1 002 410$, correspon-
dente a 5000 euros.

Sócios e quotas: a) Albano Fernando Vieira Varzielas, com uma
quota de 2500 euros; b) Maria Lucimar da Silva Mendes, com uma
quota de 2500 euros.

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

A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Moreira de Freitas.
1000082313

OLIVEIRA DO HOSPITAL

MINI-MERCADO AVOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 499/920709; identificação de pessoa colectiva n.º 502797126;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/011214.

Certifico que foi reforçado o capital social da firma em epígrafe
de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação do capital para
euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto ao
artigo 3.º, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais cada
uma no valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Carlos Manuel Gonçalves Gomes e Gracinda Maria Pei-
xoto Marques Gomes.

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 1000058103

TRANSPORTES � MONTE COLCURINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 914/011018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
011018.

Certifico que entre Carlos Marques Gonçalves, casado com
Maria Adélia Marques da Silva na comunhão de adquiridos; e Ar-

mando Jorge Dias Gonçalves, casado com Maria da Conceição
Nunes Teixeira na comunhão de adquiridos, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSPORTES � Monte
Colcurinho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Ponte das Três En-
tradas, freguesia de Aldeia das Dez, concelho de Oliveira do Hospi-
tal.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias nacionais e internacionais por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Marques Gonçalves e
Armando Jorge Dias Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios e o não sócio António Augusto Perpeu
Mota Alvoeiro, casado, residente no Bairro do Sapatinho, vila, fre-
guesia e concelho de Arganil.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e 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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
nuela da Fonseca Brito Duarte. 1000106874
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PAMPILHOSA DA SERRA

ASBM � CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Matrícula
n.º 122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020704.

Certifico que António Sérgio de Brito Martins, casado com Tere-
sa Maria Nunes Gonçalves em comunhão de adquiridos, constituiu
uma sociedade comercial unipessoal por quotas, em epígrafe, que se
regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ASBM � Contabilidade e Serviços,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Rangel de Lima, na
vila, freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra.

A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a sede
social para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações, sucursais ou
quaisquer outras formas locais de representação em território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de contabilidade, audito-
ria, consultoria e assessoria fiscal, comércio a retalho de máquinas e
outro material para escritório, consultoria em equipamento infor-
mático, consultoria e programação informática, compra e venda de
imóveis, promoção de imobiliária, administração de imóveis por conta
de outrem, leilões judiciais e outros leilões, prestação de serviços de
limpeza e afins, selecção e colocação de pessoal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio António Sérgio de Brito Martins.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio António Sérgio de
Brito Martins, desde já nomeado gerente, com ou sem direito a re-
muneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura do gerente único, António Sérgio de Brito
Martins.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social. Fica a gerência
autorizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da
sociedade, para aquisição de mercadorias do giro comercial e ainda
para liquidação das despesas com a constituição e registo da socie-
dade.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Conservadora destacada, Ana Cristina
Gonçalves Marques Paixão. 1000106682

SOURE

SOURECAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 564/020621;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020621.

Certifico que entre António José Redondo Góis e mulher, Luísa
Maria Duarte Carvalho Góis, casados em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOURECAR � Comércio de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar de Casal Novo, freguesia
e concelho de Soure.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de veículos auto-
móveis novos e usados, peças e acessórios e manutenção e repara-
ção de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios António José Redondo Góis e Luísa Maria Duarte Carvalho Góis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende dos consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio:
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio:
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio: e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento 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.

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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e 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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
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Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento
bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo an-
tes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 20 de Junho
de 2002.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106050

O TRI SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 200/860805;
identificação de pessoa colectiva n.º 501700331; data do depósito:
020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106159

GRB � SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SOM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 492/000726;
identificação de pessoa colectiva n.º 505077353; data do depósito:
020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106161

MÁRMORES DO CENTRO DE TAVARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 124/790522;
identificação de pessoa colectiva n.º 500896631; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106163

CONSTRUÇÕES CORDEIRO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 480/000403;
identificação de pessoa colectiva n.º 504592831; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106165

EUROFEIXE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 513/010328;
identificação de pessoa colectiva n.º 505388162; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106168

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES DE COLES SAMUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 474/000207;
data do depósito: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106170

VIANA & CONDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 76/730115;
identificação de pessoa colectiva n.º 500429014; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106172

SUPERMERCADO MUNENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 112/780906;
identificação de pessoa colectiva n.º 500783837; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106174

LP � BOVINOS LEITEIROS PARA RECRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 295/921102;
identificação de pessoa colectiva n.º 502857552; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106176

OPTI-ROSA � ARTIGOS DE ÓPTICA
E ADORNOS PARA CABELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 239/890720;
identificação de pessoa colectiva n.º 502202076; data do depósito:
020625.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106177

AUTO GARAGEM SOURENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 438/981117;
identificação de pessoa colectiva n.º 504274864; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106179

AUTO REBOQUES DEGRACIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 509/010215;
identificação de pessoa colectiva n.º 505297620; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106118

RAMOS FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 486/000524;
identificação de pessoa colectiva n.º 505002779; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106116

TRANSPORTES TEIXEIRA & BOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 415/980302;
identificação de pessoa colectiva n.º 504116320; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106114

BATISTA & MOÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 430/980902;
identificação de pessoa colectiva n.º 504246267; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106112

ADÉRITO CORDEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 451/990706;
identificação de pessoa colectiva n.º 504496891; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106110

ROSA & REIS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 516/010502;
identificação de pessoa colectiva n.º 505408619; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106109

LCN � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 504/001219;
identificação de pessoa colectiva n.º 505245540; data do depósito:
020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106107

SUPER TALHO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 278/920207;
identificação de pessoa colectiva n.º 502710110; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106103

ROSA & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 299/930201;
identificação de pessoa colectiva n.º 502913193; data do depósito:
020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106101

JOSÉ MOTA & LÍDIA FILOMENA, ARMAZÉM
DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 380/961111;
identificação de pessoa colectiva n.º 503770507; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106099

A. M. PASCOAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 527/010730;
identificação de pessoa colectiva n.º 505635127; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106097

PALMAN � PALETES E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 272/911120;
identificação de pessoa colectiva n.º 502651105; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106096

PADARIA ALFARELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 445/990413;
identificação de pessoa colectiva n.º 504333194; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106095

SICOTRACTOR � COMÉRCIO
DE VEÍCULOS PESADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 521/010528;
identificação de pessoa colectiva n.º 505538920; data do depósito:
020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 1000106092

ÉVORA
ARRAIOLOS

METALO-NICHO SOCIEDADE
METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 370, Ilha da Boavista, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 66/
091086; identificação de pessoa colectiva n.º 501723943.

Certifico que, em relação à sociedade supra-indicada, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 1000107490

MARIANO J. PEGACHO, L.DA

Sede: Parque Industrial n.º 19, Vimieiro, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 246/
010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505470241.

Certifico que, em relação à sociedade supra-indicada, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 1000107487

MS MC � IMOBILIÁRIA ALENTEJANA, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 16, Vimieiro, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 205/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504678272.

Certifico que, em relação à sociedade supra-indicada, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 1000107486

MEDI-MSMC � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 16, Vimieiro, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 206/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504678264.

Certifico que, em relação à sociedade supra-indicada, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 1000107484

TRANSPORTES FIGUEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 1, Vimieiro, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 128/
920818; identificação de pessoa colectiva n.º 502832622.
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Certifico que, em relação à sociedade supra-indicada, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 1000107483

TBD-TRANS BOM DESTINO � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Vivenda Casas Novas, São Gregório, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 216/
000802; identificação de pessoa colectiva n.º 504823256.

Certifico que, em relação à sociedade supra-indicada, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 1000107482

FLORIMUNDO ANTÓNIO BARROCAS E FILHOS, L.DA

Sede: Avenida Nova, Vimieiro, Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 54/
271081; identificação de pessoa colectiva n.º 501195564.

Certifico que, em relação à sociedade supra-indicada, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do exercício
de 2001.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela de
Oliveira Marcelino. 1000107480

ÉVORA

CUNHA & BRAZÃO, CONSTRUÇÃO PROMOÇÃO
E VENDA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Jaime Cortesão, 115, Malagueira, Évora

Capital social: 100 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2797/
20020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505897423; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
Of. 49/20020710, 3-Of. 49/20020710 e 4-50/20020710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
das:

a) A cessação de funções de gerência de Rui Joaquim Carreço
Brazão, por renúncia de 9 de Julho de 2002.

b) A autorização de firma.
Apelido autorizado: «Brazão».
Autorizante: Rui Joaquim Carreço Brazão.
Data: 9 de Julho de 2002.
c) Designação de gerente.
Designado: António José Farinha Brazão, por deliberação de 9 de

Julho de 2002.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000106713

LUGAR DO CORPO � CLÍNICA DE NUTRIÇÃO
E ESTÉTICA, L.DA

Sede: Quinta das Corunheiras, lote 138, Canaviais, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2653/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505515555; aver-

bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20020528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerência de Maria Rosa Cóia Batista Simões
Dias, por renúncia de 10 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000106711

TABACARIA, PAPELARIA � MANUEL COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Évora.

Rectificação

Por ter saído com inexactidão a publicação do Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 78, de 3 de Abril de 2002, a p. 6970, rectifica-se
que onde se lê «Manuel Francisco Colaço» deve ler «Manuel Fer-
nandes Colaço».

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000106708

RECIFORMA � RECICLAGEM DE MATERIAL
INFORMÁTICO UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta da Horta do Bispo, lote 30, 1.º, A, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2876/
20020710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/
20020710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual é sócio
Salvador José Palaio da Silva, solteiro, maior, Praceta da Horta do
Bispo, lote 30, 1.º, A, Évora, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma RECIFORMA � Reciclagem de
Material Informático Unipessoal, L.da

2 � A sede social é na Praceta da Horta do Bispo, lote 30, 1.º, A,
em Évora.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabelecer
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação onde e
quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objectivo a reciclagem de produtos consumí-
veis informáticos: tinteiros, cartuchos, fitas, toner de impressoras e
outros produtos, bem como a comercialização de produtos informá-
ticos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor, perten-
cente ao único sócio.

4.º

A sociedade autoriza a celebração de quaisquer negócios jurídicos
entre si e o sócio único desde que os mesmos sirvam unicamente a
prossecução do objecto da sociedade.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade suprimentos de capital, median-
te prévia deliberação do sócio único na qual se fixarão as respecti-
vas condições.

6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou
por gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio único, Salvador José
Palaio da Silva.
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7.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura do sócio único, no caso deste ser o único ge-
rente, ou pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes, no caso de
gerência plural.

8.º

Os lucros apurados nas contas anuais, após a dedução de 5%, para
o fundo de reserva legal até que esta represente a quinta parte do
capital social, serão distribuídos ou mantidos em reservas livres,
conforme for deliberado pelo sócio único.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000106706

CLÍNICA VETERINÁRIA SRA. DA SAÚDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro da Senhora da Saúde, Rua da Esperança, 45,
Sé, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2119/
970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503964131; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 7/20020315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação de secretária.

Designada: Maria João Pina, solteira, maior, Praceta da Horta do
Bispo, 16, rés-do-chão, direito, Évora.

Suplente: Dora Berrucho, casada, Rua do General Humberto Del-
gado, 13, 1.º, Évora.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000106702

PORTEL

CARREIRO � VEDAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Poço, 69, Monte do Trigo, Portel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 139/020626;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020626.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes,
da qual é sócio José Fortunato Almeida Carreiro Ribeiro, casado com
Maria Juliana Rodrigues Ribeiro Carreiro na comunhão de adquiri-
dos.

Declara que constitue uma sociedade unipessoal por quotas que se
regerá pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARREIRO � Vedações, Uni-
pessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

2 � A sua sede é na Rua do Poço, 69, freguesia de Monte do
Trigo, concelho de Portel.

3 � A gerência da sociedade poderá mudar a sede para outro lo-
cal do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços em todos os
tipos de vedações, compra e venda de material para vedações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo a uma quota do mesmo valor nominal,
que pertence ao sócio único José Fortunato Almeida Carreiro Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade terá um gerente, que será o sócio único enquan-
to outro não for designado em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 1000105651

MERCEARIA VINAGRE, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 10/870624;
identificação de pessoa colectiva n.º 501842497; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas referentes ao exercício
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, aprovadas em 22 de Mar-
ço de 2001 e referentes ao exercício do ano de 2001 da sociedade
em epígrafe, aprovadas em 31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes Pessoa Parreira.
1000105649

TRANSPORTES MONTE DO TRIGO, L.DA

Sede: Rua do Pôr do Sol, 7, Bairro de São Julião,
Monte do Trigo, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 92/991104;
identificação de pessoa colectiva n.º 504702858; data da apresenta-
ção: 26062002.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas referentes ao exercício
do ano de 2001 da sociedade em epígrafe, aprovadas em 31 de Mar-
ço de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 1000105648

SOCIEDADE AGRÍCOLA
DO MONTE DA CEBOLINHA, L.DA

Sede: Herdade da Confraria, Amieira, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 23/901115;
identificação de pessoa colectiva n.º 502445319; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas referentes ao exercício
do ano de 2001 da sociedade em epígrafe, aprovadas em 31 de Mar-
ço de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 1000105645
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QUEIJOS COLAÇO � INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 21, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 83/990416;
identificação de pessoa colectiva n.º 504374664; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas referentes ao exercício
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, aprovadas em 31 de Mar-
ço de 2001.

Conferida, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes Pessoa Parreira.
1000105643

QUEIJOS FIALHO E VALVERDE, L.DA

Sede: Rua da Horta, 3, Oriola, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 68/970804;
identificação de pessoa colectiva n.º 503927945; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas referentes ao exercício
do ano de 2001 da sociedade em epígrafe, aprovadas em 31 de Mar-
ço de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 1000105641

MANUEL PESTANA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, 10, Monte do Trigo, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 131/011120;
identificação de pessoa colectiva n.º 505885077; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas referentes ao exercício
do ano de 2001 da sociedade em epígrafe, aprovadas em 30 de Mar-
ço de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 1000105640

MONTE DA PECENA AGRO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Monte da Pecena, Monte do Trigo, Portel

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 99/000725;
data da apresentação: 280602.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foram depositados na pasta respec-
tiva os documentos de prestação de contas referentes ao exercício
do ano de 2001 da sociedade em epígrafe, aprovadas em 28 de Mar-
ço de 2002.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João Lopes
Pessoa Parreira. 1000105639

FARO
FARO

CLEÓPATRA DO ORIENTE � COMÉRCIO
INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 43, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4506/
20010927; identificação de pessoa colectiva n.º 505681315; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 40/20010927.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
lavrada no Centro de Formalidades das Empresas de Loulé em 27 de
Setembro de 2001, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cleópatra do Oriente � Comér-
cio Internacional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 43, na
cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de grande variedade de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a 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 suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Mohamed Omar El-
-Hakim Salem.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem 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 documento original.

8 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000106878

SURUCEAN � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Adelino Amaro da Costa, 20, 8.º, A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4487/
20010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505681455; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 32/20010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritu-
ra lavrada no Centro de Formalidades das Empresas de Loulé em
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5 de Setembro de 2001, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SURUCEAN � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Adelino Amaro da
Costa, 20, 8.º, letra A, na cidade e concelho de Faro, freguesia da
Sé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção civil. Co-
mercialização de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

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 com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o documento original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000106352

LAGOS

ALGARSTORAGE � ARMAZENAGEM
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2383/
20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506087751; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/20020416.

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2002, lavrada a
fl. 93 do livro n.º 85-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé, foi constituída por John Roy Trevor
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARSTORAGE � Armaze-
nagem de Mercadorias, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial do Infante,
Unidade 8, Estrada Nacional n.º 125, sítio da Torre, freguesia de
Odiáxere, concelho de Lagos.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a armazenagem de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital até
10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

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 com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Regina Vi-
eira Costa. 1000107109

ELVINO RODRIGUES & FILHOS
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2384/
20020417; identificação de pessoa colectiva n.º 506090817; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/20020417.

Certifico que, por escritura de 17 de Abril de 2002, lavrada a
fl. 111 do livro n.º 85-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Elvino Rodrigues & Filhos �
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Lomba, 1, Almádena,
freguesia da Luz, concelho de Lagos.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no va-
lor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Elvino Batista Ro-
drigues, e duas nos valores nominais de 500 euros cada, pertencendo
cada uma delas a cada um dos sócios Carlos Miguel Gonçalves Rodri-
gues e Marco Paulo Gonçalves Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a 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 suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Elvino Batista Rodri-
gues.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 1000107129

ÁLVARO CERQUEIRA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2381/
20020411; identificação de pessoa colectiva n.º 506082334; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020411.

Certifico que, por escritura de 10 de Abril de 2002, lavrada a
fl. 13 do livro n.º 85-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé, foi constituída entre Álvaro Adventino
Nogueira Cerqueira e mulher, Conceição de Fátima da Costa Caldei-
ra Cerqueira, a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Álvaro Cerqueira & Esposa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlia Barroso, lote 12,
na cidade e concelho de Lagos, freguesia de Santa Maria.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira, nomea-
damente cafetarias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a 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 suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Álvaro Adventino
Nogueira Cerqueira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

6 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 1000107132

SULPOOL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2328/
20011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505681196; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011221.

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 30 do livro n.º 73-A do Centro de Formalidades das Empresas
de Loulé, foi constituída entre Armando Dias Várzea e Jorge Miguel
Rodrigues Várzea a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SULPOOL � Comércio de Equi-
pamentos para Piscinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, sí-
tio de Marateca, freguesia de São Sebastião, concelho de Lagos.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, montagem e
assistência de equipamentos e produtos para piscinas. Construção e
manutenção de piscinas. Importação e exportação de materiais,
equipamentos e produtos para piscinas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros (equivalente a
5 012 050$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
22 500 euros, pertencente ao sócio Armando Dias Várzea, e outra
no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Jorge Mi-
guel Rodrigues Várzea.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 20 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a 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 suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Armando Dias Vár-
zea.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem 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.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Regina Vi-
eira Costa. 1000107136

MONCHIQUE

CARLOS VIDA LARGA, L.DA

Sede: Nave, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 95/
941013; identificação de pessoa colectiva n.º 500436258.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2001.

11 de Julho de 2002. � O Ajudante, Paulo Sérgio Nunes Furtado.
1000106691

SIGPORT � SIONITOS DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Nave, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 199/
000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504514024.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2001.

11 de Julho de 2002. � O Ajudante, Paulo Sérgio Nunes Furtado.
1000106689
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THOMAS GERLING � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Serenata, Casais, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 166/
951012; identificação de pessoa colectiva n.º 503502200.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2001.

11 de Julho de 2002. � O Ajudante, Paulo Sérgio Nunes Furtado.
1000106686

VIVALDO SANTOS ROSA, L.DA

Sede: Urbanização de São Roque, bloco E, 3.º, esquerdo, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 85/
231287; identificação de pessoa colectiva n.º 501912436.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2001.

12 de Julho de 2002. � O Ajudante, Paulo Sérgio Nunes Furtado.
1000107015
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