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2 — Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído pelo 
vogal do Conselho de Administração por si designado para o efeito.

Artigo 14.º
Funcionamento do Conselho de Administração

1 — O Conselho de Administração reúne ordinariamente pelo menos 
uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for convocado pelo 
presidente, por sua iniciativa ou mediante solicitação de qualquer dos 
seus membros.

2 — O Conselho de Administração só pode deliberar quando estiver 
presente a maioria dos seus membros.

3 — As deliberações do Conselho de Administração que impliquem a 
realização de operações de financiamento ou para a celebração de atos 
ou negócios jurídicos dos quais resultem obrigações para a sociedade 
superiores a 5 % do ativo líquido carecem de parecer prévio favorável 
dos Órgãos de Fiscalização, salvo nos casos em que tais operações, atos 
ou negócios jurídicos tenham sido aprovados nos planos de atividades 
e no orçamento.

4 — Qualquer membro do Conselho pode fazer -se representar numa 
reunião por outro administrador, mediante escrito dirigido ao presidente, 
que será válido unicamente para essa reunião.

5 — As deliberações do Conselho de Administração são tomadas 
por maioria de votos, gozando o presidente, ou quem o substituir, de 
voto de qualidade.

6 — As deliberações do Conselho de Administração são registadas 
em ata, assinada pelos membros presentes na reunião.

7 — A falta de um membro do Conselho de Administração a mais 
de duas reuniões deste órgão por ano, seguidas ou interpoladas, sem 
justificação aceite pelo Conselho de Administração, conduz a uma falta 
definitiva do administrador, devendo proceder -se à sua substituição nos 
termos do Código das Sociedades Comerciais.

Artigo 15.º
Vinculação da sociedade

1 — A sociedade obriga -se:
a) Pela assinatura de dois membros do Conselho de Administração, 

sendo uma delas a do presidente do Conselho de Administração ou de 
quem o substitua;

b) Pela assinatura de um administrador, quando haja delegação expressa 
do Conselho de Administração para a prática de um determinado ato;

c) Pela assinatura de mandatário constituído, no âmbito do corres-
pondente mandato.

2 — Os atos de mero expediente podem ser assinados por um só 
membro do Conselho de Administração ou por um só mandatário com 
poderes para o efeito.

SECÇÃO III

Órgãos de Fiscalização

Artigo 16.º
Fiscalização

A fiscalização da atividade social compete a um Conselho Fiscal, 
composto por um presidente, dois vogais efetivos e um suplente, e a um 
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

Artigo 17.º
Competência

1 — Além das atribuições constantes da lei, compete, em especial, 
aos Órgãos de Fiscalização:

a) Assistir às reuniões do Conselho de Administração, sempre que o 
entenda conveniente;

b) Emitir parecer sobre qualquer matéria que lhe seja apresentada 
pelo Conselho de Administração;

c) Emitir parecer sobre o plano de atividades, orçamento e investi-
mento e relatório de gestão e contas anuais;

d) Emitir parecer sobre a realização pelo Conselho de Administração 
de operações de financiamento ou para a celebração de quaisquer atos 
ou negócios jurídicos dos quais resultem obrigações para a sociedade 
superiores a 5 % do ativo líquido, salvo nos casos em que os mesmos 
tenham sido aprovados no plano de atividades e orçamento;

e) Colocar ao Conselho de Administração qualquer assunto que por 
ele deva ser ponderado e pronunciar -se sobre qualquer matéria que lhe 
seja submetida por aquele órgão.

2 — O Fiscal Único pode ser coadjuvado por técnicos especialmente 
designados ou contratados para esse efeito e ainda por empresas espe-
cializadas em trabalhos de auditoria.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 18.º
Aplicação dos resultados

Os resultados positivos de cada exercício, devidamente aprovados, 
têm a seguinte aplicação:

a) Um mínimo de 10 % para a constituição da reserva legal, até esta 
atingir o montante exigível;

b) Outras aplicações impostas por lei;
c) Uma percentagem a distribuir pelos acionistas, a título de dividendo, 

a definir pela Assembleia Geral por maioria dos votos expressos;
d) O remanescente para os fins que a Assembleia Geral delibere de 

interesse para a sociedade.

Artigo 19.º
Dissolução e liquidação

1 — A sociedade dissolver -se -á nos termos legais.
2 — A liquidação reger -se -á pelas disposições da lei e pelas delibe-

rações da Assembleia Geral.

Artigo 20.º
Tribunais competentes

1 — No julgamento de litígios respeitantes a atos praticados e contra-
tos celebrados no exercício dos poderes de autoridade que por lei lhe são 
cometidos, a sociedade é equiparada a entidade administrativa.

2 — Nos demais litígios, seguem -se as regras gerais de determinação 
da competência material dos tribunais.
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PARTE H

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 9990/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, torna -se público que, por 
despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, 

Dr.ª Luísa Salgueiro, de 5 de junho de 2018, foi autorizada a consoli-
dação definitiva da mobilidade na categoria, no mapa de pessoal da 
Área Metropolitana do Porto, de Anabela Silva de Castro, detentora de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
a Câmara Municipal de Matosinhos, mantendo a carreira e categoria de 
origem de Técnico Superior, na área funcional de psicologia, bem como 
a remuneração de 1.613,42 €, correspondente à posição remuneratória 
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4 da categoria e ao nível remuneratório 23 da tabela remuneratória 
única da função pública, por se encontrarem reunidos os requisitos do 
artigo 99.º do Anexo I da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, produzindo 
efeitos a partir de 5 de junho de 2018, inclusive.

7 de junho de 2018. — O Primeiro -Secretário da Comissão Executiva 
Metropolitana do Porto, Eng. Mário Rui Soares.
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 Aviso n.º 9991/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, torna -se público 
que, por despacho de 25 de junho de 2018 da Vereadora dos Recursos 
Humanos, por delegação de competências, da Câmara Municipal de 
Gondomar, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria, no mapa de pessoal da Área Metropolitana do Porto, de Joana 
Sofia Sousa Figueiredo, detentora de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com a Câmara Municipal de Gon-
domar, mantendo a carreira e categoria de origem de Técnico Superior, 
na área funcional de organização e gestão, bem como a remuneração 
de 1.201,48 €, correspondente à posição remuneratória 2 da categoria 
e ao nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única da função 
pública, por se encontrarem reunidos os requisitos do artigo 99.º do 
Anexo I da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, produzindo efeitos a partir 
de 1 de junho de 2018, inclusive.

11 de junho de 2018. — O Primeiro -Secretário da Comissão Executiva 
Metropolitana do Porto, Eng. Mário Rui Soares.
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 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO CÁVADO
Aviso n.º 9992/2018

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, torna -se público que por despacho 
do Presidente do Conselho Intermunicipal, datado de 14/08/2017, e na 
sequência do procedimento concursal para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior — Engenharia Civil, 
foi celebrado um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, a 27/06/2018, com o candidato classificado em primeiro 
lugar João Eduardo da Silva Teixeira, na 2.ª posição remuneratória, nível 
15, correspondente à remuneração base de 1.201,48 €, com efeitos a 
partir de 2 de julho de 2018 iniciando -se também nesta data o período 
experimental de 240 dias.

Para efeitos do estipulado no artigo 46.º da LTFP aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20.06. e nos termos do referido despacho, o júri do 
período experimental é o mesmo do procedimento concursal.

27 de junho de 2018. — O Presidente do Conselho Intermunicipal da 
CIM Cávado, Dr. Ricardo Bruno Antunes Machado Rio.
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 MUNICÍPIO DE ALCANENA
Edital n.º 679/2018

Fernanda Maria Pereira Asseiceira, Presidente da Câmara Municipal 
de Alcanena.

Torna público que a Assembleia Municipal de Alcanena, na sua sessão 
ordinária realizada no dia 22 de junho de 2018, nos termos do n.º 10 do 
artigo 4.º do Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, aprovado pelo Despacho n.º 443 -A/2018, de 9 de 
janeiro, deliberou por unanimidade, aprovar a Carta de Perigosidade 
do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) 
do Município de Alcanena, que se anexa.

Mais informa que, nos termos do n.º 12 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 124/2006, de 28 de junho, republicado em anexo à Lei n.º 76/2017, 
de 17 de agosto, a Carta de Perigosidade Plano Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios (PMDFCI) do Município de Alcanena, será 
também tornado público na página de internet do Município de Alcanena 
(www.cm -alcanena.pt), das freguesias e do ICNF.

E, para constar, se publica o presente Edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos demais lugares de estilo.

4 de julho de 2018. — A Presidente da Câmara, Fernanda Maria 
Pereira Asseiceira. 

  
 311483998 

 MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Aviso (extrato) n.º 9993/2018

Cessações de vínculo de emprego público
Em cumprimento do disposto no n.º 1, artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que foram cessados os vínculos de 
emprego público, com os seguintes trabalhadores:

António Álvaro da Silva Bernardo, na carreira/categoria de assistente 
operacional, na área de Museus e Cultura, posição remuneratória 10, 
nível 10, cessou o seu vínculo de emprego público constituído por 
tempo indeterminado, por motivo de aposentação com efeitos a 01 de 
setembro de 2017;

Maria de Lurdes Barral Gabão da Costa, na carreira/categoria de 
assistente operacional, na área de Limpeza de Edifícios, posição remu-
neratória 5, nível 5, cessou o seu vínculo de emprego público constituído 
por tempo indeterminado, por motivo de aposentação com efeitos a 
01 de outubro de 2017;

Joaquim José Taneco Salvador, na carreira/categoria de assistente 
operacional, na área de eletrotécnica, posição remuneratória 8, nível 8, 
cessou o seu vínculo de emprego público constituído por contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, por motivo de denúncia de contrato, 
com efeitos a 03 de janeiro de 2018;

Leonel Pinheiro Sécio, na carreira/categoria de assistente operacional, 
na área de águas e saneamento, posição remuneratória 2, nível 2, cessou 
o seu vínculo de emprego público constituído por contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, por motivo de reforma, com efeitos a 01 de 
fevereiro de 2018;

Modesto Augusto Lourenço Ribeiro, na carreira/categoria de assis-
tente operacional, na área de Espaços Verdes, posição remuneratória 5, 
nível 5, cessou o seu vínculo de emprego público constituído por tempo 
indeterminado, por motivo de aposentação com efeitos a 01 de maio 
de 2018;

Isidro Guerreiro Possidónio, na carreira/categoria de assistente ope-
racional, na área de Limpeza Urbana, posição remuneratória 3, nível 3, 
cessou o seu vínculo de emprego público constituído por tempo inde-


