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O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou 
remetido por via postal registada ao administrador da insolvência nome-
ado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 artigo 128.º do 
CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão 
definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de insolvência 
(n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1, ar-
tigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante de 
capital e de juros;

As condições a que estejam subordinados, tanto suspensivas como 
resolutivas;

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garantida, e, 
neste último caso, os bens ou direitos objecto da garantia e respectivos 
dados de identificação registral, se aplicável;

A existência de eventuais garantias pessoais, com identificação dos 
garantes;

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 27 -05 -2008, pelas 11:30 horas, para a realização 
da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, po-
dendo fazer -se representar por mandatário com poderes especiais para 
o efeito.

É facultada a participação de até três elementos da Comissão de Tra-
balhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores 
por estes designados (n.º 6 do artigo 72 do CIRE).

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 10 dias 
(artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de 5 dias 
(artigo 40.º e 42 do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios 
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresentar 
as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limites 
previstos no artigo 789.º dp Código de Processo Civil (alínea c do n.º 2 
do artigo 24.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e re-
clamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que esta se 
conta da publicação do anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judi-
ciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE). Terminando o prazo em dia que os 
tribunais estiverem encerrados, transfere -se o seu termo para o primeiro 
dia útil seguinte.

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Deliberação (extracto) n.º 1349/2008
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público de 22 de 

Abril de 2008
Renovadas por mais três anos, as comissões de serviço, que vêm 

exercendo os seguintes magistrados:

Licenciado Manuel António Neves Tavares Bastos — Procurador-
Geral Adjunto a exercer as funções de Inspector do Ministério Público, 
renovação em 7/05/2008;

Licenciado João Manuel Cabral Tavares — Procurador-Geral Adjunto 
nos Supremos Tribunais, renovação em 13/05/2008.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Abril de 2008. — O Secretário da Procuradoria-Geral da Re-
pública, Carlos José de Sousa Mendes. 

Informação — Plano de Insolvência
Pode ser aprovado Plano de Insolvência, com vista ao pagamento 

dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua re-
partição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192 
do CIRE).

Podem apresentar proposta de Plano de Insolvência o administrador 
da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívidas 
da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que represen-
tem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos na 
sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa do 
Sr. Juiz (artigo 193.º do CIRE).

18 de Abril de 2008. — O Juiz de Direito, Sá Couto. — O Oficial de 
Justiça, Amélia João M. Domingues.
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PARTE E

 INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL
Aviso n.º 14175/2008

Transferência de carteira

(Artigo 153.º do Decreto -Lei n.º 94 -B/98, 17 de Abril)

Winterthur Europe Assurances Limited para AXA Belgium, S. A.
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 153.º do Decreto-

-Lei n.º 94 -B/98, de 17 de Abril, torna -se público que a seguradora Winterthur 
Europe Assurances Limited, com morada na Avenue des artigos 56, 1000 
Bruxelas, que exerce a actividade seguradora em Portugal em regime de 
Livre Prestação de Serviços, foi autorizada a transferir a sua carteira de 
seguros dos ramos não vida para a seguradora AXA Belgium, S. A., com 
morada em Boulevard du Souverain, 25, 1170 Bruxelas, que exerce a acti-
vidade seguradora em Portugal, em regime de Livre Prestação de Serviços.

16 de Abril de 2008. — O Conselho Directivo: Fernando Nogueira, 
presidente — Rodrigo Lucena, vogal.
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 INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO 
E DA EMPRESA

Aviso n.º 14176/2008
Por meu despacho de 28 de Abril de 2008, proferido por delegação 

de competências:

Paulo Alexandre Pêra Pires — assistente administrativo prin-
cipal, da carreira de assistente administrativo do quadro de pes-
soal não docente deste Instituto — nomeado definitivamente, 
mediante reclassificação profissional, e após o período de um 
ano de estágio, na categoria de técnico superior de 2.ª classe da 
carreira técnica superior, escalão 1, índice 400, do mesmo qua-
dro, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, 
de 19 de Novembro, com efeitos reportados a 19 de Março de 
2008, considerando -se exonerado do anterior lugar a partir da 
mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não 
são devidos emolumentos).

28 de Abril de 2008. — O Administrador, Francisco Oliveira. 




