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COMARCA DE
LISBOA OESTE
Sintra - Inst. Local
- Secção Cível - J2
Processo: 26671/15.5T8SNT

ANÚNCIO
Interdição / Inabilitação
A Mm.ª Juíza de Direito, Dr.ª Sandra Luísa de Moura Gonçalves
Gomes, do Sintra - Inst. Local Secção Cível - J2 - Comarca de
Lisboa Oeste:
Faz-se saber que foi distribuída
neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em que é requerida Irene de Fátima Ramos Neves,
filha de Narciso Neves e de Maria
de Jesus Ferreira Ramos, nascida a 11-05-1944, na freguesia
do Alandroal (Nossa Senhora da
Conceição), concelho do Alandroal, domicílio: Casa de Saúde
da Idanha, Rua 25 de Abril, n.º 5,
Idanha, 2605-119 Belas, para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.
N/ Referência: 94964023
Sintra, 10-12-2015
A Juíza de Direito
Dr.ª Sandra Luísa de Moura
Gonçalves Gomes
A Escrivã-Adjunta
Agostinha Costa Nunes
Público, 19/12/2015

COMARCA DE
LISBOA OESTE
Sintra - Inst. Local
- Secção Cível - J1
Processo: 27447/15.5T8SNT

ANÚNCIO
Interdição / Inabilitação
A Mm.ª Juíza de Direito, Dr.ª Marta Rocha Gomes, de Sintra - Inst.
Local - Secção Cível - J1 - Comarca de Lisboa Oeste:
Faz saber que foi distribuída, neste Tribunal, a ação de Interdição/
Inabilitação em que é requerida:
Isabel Solange Malosso de Oliveira, filha de Joaquim Ferreira
de Oliveira e de Maria Ruth Ferreira Malosso, nascida em 13-031974, natural de Moçambique;
domicílio: Idanha Residência
Sénior, Estrada dos Moinhos, n.º
34, 2605-096 Belas, para efeito
de ser decretada a sua interdição
por anomalia psíquica.
Passei o presente e outro de igual
teor para serem afixados.
N/ Referência: 94910944
Sintra, 09-12-2015
A Juíza de Direito
Marta Rocha Gomes
O Escrivão-Adjunto
Nuno Sá
Público, 19/12/2015

COMARCA DE
LISBOA OESTE
Sintra - Inst. Local
- Secção Cível - J1
Processo: 27599/15.4T8SNT

ANÚNCIO
Interdição / Inabilitação
A Mm.ª Juíza de Direito, Dr.ª Marta Rocha Gomes, de Sintra - Inst.
Local - Secção Cível - J1 - Comarca de Lisboa Oeste:
Faz saber que foi distribuída,
neste Tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em que é
requerida:
Patrocínia de Jesus Louro, nascida em 10-02-1930, filha de José
Veigas Louro e de Rosária de Jesus Louro, natural do concelho
de Lisboa, freguesia de Belém
(Lisboa), nacional de Portugal;
domicílio: Casa de Saúde da Idanha, Rua 25 de Abril, n.º 5, Idanha, 2605-119 Belas, para efeito
de ser decretada a sua interdição
por anomalia psíquica.
N/ Referência: 95026179
Sintra, 14-12-2015
A Juíza de Direito
Marta Rocha Gomes
O Escrivão-Adjunto
Nuno Sá
Público, 19/12/2015

CENTRO
COMERCIAL
COLOMBO

AVENIDA DAS ÍNDIAS
(PISO 0, JUNTO
À PRAÇA CENTRAL)
HORÁRIO:
2.ª FEIRA – DOMINGO:
10H – 24H

INFO: 210 111 010

COMARCA DE BRAGANÇA

Bragança - Inst. Local - Secção Cível - J1
ALEXANDRA GOMES
Agente de Execução
CPN 4009

Processo n.º 521/12.2TBBGC.1 - Execução Comum
Ref. Interna: PE/20/2014 - Data: 16/12/2015
Exequente: Lusitânia Companhia de Seguros SA
Executado: Acácio José Castilho Pereira

ANÚNCIO DE VENDA

Agente de Execução, Alexandra Gomes
CP 4009, com endereço profissional em
Av. João da Cruz, n.º 70, Edifício S. José 2.º Esq. Frente, 5300-178 Bragança.
Nos termos do disposto no artigo 817.º
do Código de Processo Civil, anuncia-se a
venda dos bens adiante designados:
Bens em Venda
TIPO DE BEM: Bens Móveis Não Sujeitos
a Registo (constantes do auto de penhora
datado de 11/03/2015).
DESCRIÇÃO:
Verba 1: Uma secretária de escritório
em madeira com um bloco de 3 gavetas
(trinta euros).
Verba 2: Um CPU com leitor de CD/DVD
de marca LG (vinte e cinco euros).
Verba 3: Um aparador em madeira com
espelho e 4 gavetas (quarenta e cinco
euros).
Verba 4: Uma secretária de escritório em
madeira (trinta euros).
Verba 5: Um monitor de marca LG, modelo W1943SI, série n.º 909UXNUOT423
com teclado de marca Suprated (trinta e
cinco euros).
Verba 6: Um móvel cristaleira com 5 prateleiras e espelho em madeira (trinta euros).
Verba 7: Um aparelho de encadernar de
marca Opera, série n.º 117504300 (quarenta euros).
Verba 8: Uma impressora de marca HP,
modelo PSC 1315 all-in-one, série n.º
CN4BKC6029 (vinte e cinco euros).
Verba 9: Uma impressora de marca
HP, modelo all - in-one B-109, série n.º
My9A5210H5 (vinte euros).
Verba 10: Um cadeira com rodízios em
napa de cor azul (quinze euros).
Verba 11: Um aparador em madeira com
3 gavetas e espelho (oitenta euros).
Verba 12: Um LCD de marca Sony, modelo KDL – 32L4000, série n.º 5350062
(setenta e cinco euros).
Verba 13: Um sofá de canto em tecido
de cor salmão com estrutura em madeira
(trinta e cinco euros).
Verba 14: Um sofá de 3 lugares em tecido
de cor amarela com estrutura em madeira
(trinta euros).
Verba 15: Um móvel de apoio de televisor
em madeira com duas portas envidraçadas (trinta e cinco euros).
Verba 16: Um móvel louceiro com 4 portas envidraçadas na parte inferior, digo 5
portas envidraçadas na parte inferior em
madeira (cento e cinquenta euros).
Verba 17: Uma máquina de lavar louça de
marca Balay (sessenta euros).
Verba 18: Uma cama de casal em maderia
com uma mesinha de cabeceira com duas
gavetas (setenta euros).
Verba 19: Uma secretária em madeira
com duas gavetas e uma cadeira (vinte e
cinco euros).
Verba 20: Um computador portátil de
marca HP, modelo F0Z00EA série n.º
5CB41018BY (cento e vinte euros).
Verba 21: Uma cama de casal em madeira
com duas mesinhas de cabeceira com 4
gavetas cada (noventa e cinco euros).
Verba 22: Uma cama de casal em madeira
com duas mesinhas de cabeceira de 3 gavetas cada (noventa e cinco euros).
Verba 23: Uma cama de casal em madeira com 2 mesinhas de cabeceira de 4
gavetas cada, uma cómoda com espelho,
4 gavetas e dois gavetões e um móvel
com 3 portas tudo em madeira (cento e
cinquenta euros).
Verba 24: Um aparelho de ar condicionado de marca Sharp, afixado em parede
(quarenta euros).

Verba 25: Um sofá com estrutura em madeira de 3 lugares em tecido de cor azul
(trinta euros).
Verba 26: Uma cadeira com apoio de braços de estrutura em madeira e encosto e
assento em tecido (vinte e cinco euros).
Verba 27: Uma máquina de lixar de marca
Rhino, com o n.º 3102660134 (dez euros).
Verba 28: Um berbequim de marca New
Power com o n.º FJ2327 (dez euros).
Verba 29: Uma rebarbadora de marca
Bavaria modelo BWS, série n.º 024791
(dez euros).
Verba 30: Uma plaina de marca Makita
modelo 1923H, série n.º 25573E (quinze
euros).
Verba 31: Uma máquina de lixar de marca AEG, modelo HBS100 (vinte e cinco
euros).
Verba 32: Um berbequim de marca Black & Decker, modelo KR700CRE (vinte e
cinco euros).
Verba 33: Uma máquina de cortar de
marca Black & Decker, modelo KS633E
(vinte euros).
Verba 34: Uma rebarbadora de marca
Power Plus, modelo Pow204, série n.º 0108-2011/110017/09246 (dez euros).
PENHORADO EM : 11/03/2015
INTERVENIENTES ASSOCIADOS AO
BEM:
Executado: Acácio José Castilho Pereira,
NIF: 176 791 477 com morada sita em Rua
Dr. Manuel de Arriaga, Lote 68 - 3.º São
João de Brito - Urbanização de São Bartolomeu, 5300-101 Bragança.
MODALIDADE DA VENDA: Venda mediante proposta em carta fechada, a serem entregues no escritório da Agente de Execução, sito em Avenida João da Cruz n.º 70
2.º Esq.º Frente, Edificio S. José, 5300-178
Bragança, até ao momento da venda, pelos interessados na compra, ficando como
data para abertura de propostas o dia 15
de janeiro de 2016 pelas 11 horas a realizar no escritório supra-mencionado.
VALOR-BASE DA VENDA: 1.490,45 euros.
Será aceite a proposta de melhor preço,
em montante igual ou superior a 1.266,88
euros correspondente a 85% do valorbase.
Nos termos do n.º 1 do art.º 824.º C.P.
Civil “os proponentes devem juntar obrigatoriamente com a sua proposta, como
caução, um cheque visado, à ordem do
Agente de Execução, no montante correspondente a 5% do valor anunciado ou
garantia bancária no mesmo valor”.
Os proponentes deverão indicar o seu
nome completo, morada, números de
bilhete de identidade e contribuinte e
apresentar as propostas até ao dia e hora
designados para a sua abertura, sendo do
seu interesse comparecer em ato de abertura de propostas, atendendo ao disposto
no artigo 820, n.º 2 e 3 do C.P.C.
Foi notificado o fiel depositário dos bens
móveis penhorados nos presentes autos,
nos termos do artigo 818.º do C.P.C. a fim
de indicar dia e hora para mostrar os bens
a possíveis interessados, todavia não foi
obtida qualquer resposta.
A sentença que se executa está pendente
de recurso ordinário: Não
Está pendente oposição à execução: Não
Está pendente oposição à penhora: Não
A Agente de Execução - Alexandra Gomes
Av. João da Cruz, n.º 70, Edifício S. José,
2.º Esq.º Frente, 5300-178 Bragança
E-mail: 4009@solicitador.net
Telf.: 273 328 194 - Fax: 273 382 033
Público, 19/12/2015 - 2.ª Pub.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Comissão Parlamentar de Educação e Ciência

ÀS COMISSÕES DE TRABALHADORES OU ÀS RESPETIVAS
COMISSÕES COORDENADORAS, ASSOCIAÇÕES SINDICAIS
E ASSOCIAÇÕES DE EMPREGADORES
Nos termos e para os efeitos dos artigos 54.º, n.º 5, alínea d), e 56.º, n.º 2,
alínea a), da Constituição, do artigo 16.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, dos
artigos 469.º a 475.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Aprova a revisão
do Código do Trabalho) e do artigo 134.º do Regimento da Assembleia da
República, avisam-se estas entidades de que se encontram para apreciação,
de 19 de dezembro de 2015 a 18 de janeiro de 2016, os diplomas seguintes:
Projetos de lei n.ºs 38/XIII (1.ª) - Revogação da prova de avaliação de
conhecimentos e competências - PACC (BE), 46/XIII (1.ª) - Estabelece os
requisitos para o acesso à profissão docente e garante a anulação dos efeitos
da prova de avaliação de capacidades e conhecimentos (PCP), 59/XIII (1.ª) Revoga o regime de requalificação docente (PCP) e 70/XIII (1.ª) - Elimina a
requalificação de docentes (BE).
As sugestões e pareceres deverão ser enviados, até à data-limite acima
indicada, por correio eletrónico dirigido a: 8cec@ar.parlamento.pt; ou em
carta, dirigida à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Assembleia da
República, Palácio de São Bento, 1249-068 Lisboa; ou através de formulário
disponível em
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/
IniciativasemApreciacaoPublica.aspx.
Dentro do mesmo prazo, as comissões de trabalhadores ou as comissões
coordenadoras, as associações sindicais e associações de empregadores
poderão solicitar audiências à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência,
devendo fazê-lo por escrito, com indicação do assunto e fundamento do
pedido.
O texto dos citados diplomas encontram-se publicados na Separata n.º
7/XIII do Diário da Assembleia da República, de 19 de dezembro de 2015,
e pode ser consultado na “Página” Internet da Assembleia da República,
na morada: http://www.parlamento.pt/paginas/separatas.aspx

SEMAPA - Sociedade de Investimento
e Gestão, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º, Lisboa
Capital Social: 81.645.523 Euros
N.º Pessoa Coletiva e Matrícula na C.R.C. de Lisboa: 502593130

O pagamento de reservas livres deliberado na assembleia-geral
extraordinária da sociedade de dia 18 de Dezembro de 2015 terá
lugar a partir do próximo dia 29 de Dezembro com os seguintes
valores por ação:
Retenção de IRS / IRC (28% / 25%)*......... € 0,21000/ € 0,18750
Valor líquido .................................................. € 0,54000/ € 0,56250

EDUARDA MARIA
RABAÇA GASPAR
DA MOTA VEIGA

* Adicionalmente, estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo
à taxa liberatória de 35% os montantes pagos ou colocados à disposição
de: (1) contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de
terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário
efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais; e (2) entidades não
residentes sem estabelecimento estável em território português, que
sejam domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime
fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria
do Ministro das Finanças.

FALECEU

O referido valor será pago através da Central de Valores Mobiliários,

Agência Funerária Magno - Sete Rios
Servilusa - Número Verde Grátis 800 204 222
Serviço Funerário Permanente 24 Horas

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Ana Correia Lopes

Pessoal Médico
Para conhecimento dos interessados, faz-se público que, através
do Aviso n.º 14720/2015, publicado no Diário da República,
II Série, n.º 246, de 17 de dezembro, se encontra aberto, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da data da referida publicação,
procedimento concursal comum para preenchimento de um
posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior
de Nefrologia do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Lisboa
Norte, E.P.E. (CHLN).
Para formalização das respetivas candidaturas deverão os
interessados consultar o aviso de abertura do procedimento
concursal.
Os requisitos e condições aplicáveis podem ser consultados
também no sítio da internet do CHLN, em www.chln.min-saude.
pt/recrutamento.
A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Ana Correia Lopes

INFORMAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DE RESERVAS LIVRES

Valor ilíquido ................................................. € 0,75000

Seus Irmãos, Cunhado e Sobrinhos
participam a todas as pessoas de
suas relações e amizade o seu falecimento e que o funeral se realiza
hoje, dia 19 pelas 14.45 horas saindo das Capelas Exequiais de São
João de Deus para o Cemitério de
Colares. Às 14.15 horas será celebrada Missa de Corpo Presente.

Pessoal Médico
Para conhecimento dos interessados, faz-se público que, através
do Aviso n.º 14816/2015, publicado no Diário da República,
II Série, n.º 247, de 18 de dezembro, se encontra aberto, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da data da referida publicação,
procedimento concursal comum para preenchimento de um
posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior
de Radiologia do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Lisboa
Norte, E.P.E. (CHLN).
Para formalização das respetivas candidaturas deverão os
interessados consultar o aviso de abertura do procedimento
concursal.
Os requisitos e condições aplicáveis podem ser consultados
também no sítio da internet do CHLN, em www.chln.min-saude.
pt/recrutamento.

nos termos do respetivo regulamento, sendo o Agente Pagador
nomeado para o efeito o Banco Comercial Português, S.A.

Pessoal Médico
Para conhecimento dos interessados, faz-se público que, através
do Aviso n.º 14817/2015, publicado no Diário da República,
II Série, n.º 247, de 18 de dezembro, se encontra aberto, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da data da referida publicação,
procedimento concursal comum para preenchimento de um
posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de
Cardiologia do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Lisboa
Norte, E.P.E. (CHLN).
Para formalização das respetivas candidaturas deverão os
interessados consultar o aviso de abertura do procedimento
concursal.
Os requisitos e condições aplicáveis podem ser consultados
também no sítio da internet do CHLN, em www.chln.min-saude.
pt/recrutamento.
A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Ana Correia Lopes

EMPREGO

Mais informamos que para efeitos de isenção de tributação,
dispensa ou redução de taxa de retenção na fonte de imposto sobre
o rendimento (IRS/IRC), deverão os senhores acionistas fazer
prova de todos os factos de que dependem as referidas isenção
de tributação, dispensa ou redução de taxa de retenção na fonte,
junto do intermediário financeiro em que se encontrem registadas e
depositadas as respetivas ações.

PESQUISE EMPREGO AQUI

Informamos ainda que, a partir de dia 24 de Dezembro de 2015,
inclusive, as ações serão transacionadas em bolsa sem conferirem
direito ao pagamento de reservas livres.

EM PARCERIA COM

Lisboa, 18 de Dezembro de 2015
A Administração

INSCREVA-SE EM EMPREGO.PUBLICO.PT

