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Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais
(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.
27-07-2011. — A Juíza de Direito, Dr.ª Cláudia Oliveira Martins. —
O Oficial de Justiça, Amélia João Morais Domingues.
304965077

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VISEU
Anúncio n.º 11758/2011
Insolvência de pessoa colectiva (Apresentação) 2209/11.2TBVIS
Ref. 6197457
Insolvente: Sacre/fms Sociedade Comercial de Actividades Culturais
e Publicações, Unip., L.da
Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados
nos autos de Insolvência acima identificados
No Tribunal Judicial de Viseu, 4.º Juízo Cível de Viseu, no dia
27-07-2011, às 20:00 Horas, foi proferida sentença de declaração de
insolvência do devedor Sacre/fms Sociedade Comercial de Actividades
Culturais e Publicações, Unip., L.da, NIF 506777472, Endereço: Ranhados, 3500-621 Viseu, com sede na morada indicada.
São administradores do devedor:
Carlos Alberto Duarte Amaral,, NIF 104972343, Endereço: Sacre/
fms — Soc. Com. Act. e Cul. Pub. Unipessoal, L.da, Ranhados, 3500 Viseu
José Maria Gonçalves Costa, estado civil: Desconhecido,
NIF 101569610, Endereço: Sacre/fms — Socied. Com. de Act. Cul. e
Pub., Unipessoal L.da, Ranhados, 3500-000 Viseu
António Jorge Felgar Ferreira, NIF 111298202, Endereço: Sacre/
fms — Soc. Com. de Act. Cul. e Pub.,Unipessoal L.da, Ranhados, 3500 Viseu
Joaquim Pinto de Moura, NIF — 101583931, Endereço: Sacre/
fms — Soc. Com. Act. Cul. Pub. Unipessoal L.da, Ranhados, 3500Viseu
a quem é fixado domicílio na(s) morada(s) indicada(s).
Para Administrador da Insolvência é nomeada a pessoa adiante identificada, indicando-se o respectivo domicílio.
Dr. Luís Gonzaga Rita dos Santos, NIF 137430850, Endereço: Rua
António Sérgio — Edificio Liberal, 3.º, Piso 0, 6300-000 Guarda
Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a
que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insolvência
e não ao próprio insolvente.
Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comunicar
de imediato ao administrador da insolvência a existência de quaisquer
garantias reais de que beneficiem.
Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter penal (alínea i do artigo 36.º-CIRE)
Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
5 dias.
Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que
antecede e ainda:
O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.

O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou
remetido por via postal registada ao administrador da insolvência nomeado, 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, artigo 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 26-09-2011, pelas 09:00 horas, para a realização
da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para
o efeito.
É facultada a participação de até três elementos da Comissão de Trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhadores
por estes designados (n.º 6 do Artigo 72.º do CIRE).
Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de 15 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 do 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 reclamação 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 judiciais
(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.
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 repartição
pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º 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 representem 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).
28 de Julho de 2011. — O Juiz de Turno, Dr. Luís Agostino. — O
Oficial de Justiça, Esperança Pina.
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PARTE E
BANCO DE PORTUGAL
Aviso do Banco de Portugal n.º 4/2011
Reconhecendo o carácter essencial de alguns serviços bancários no
acesso a bens e serviços e, por essa via, na promoção da inclusão social,
o legislador nacional estabeleceu, através do Decreto-Lei n.º 27-C/2000,
de 10 de Março, o regime dos serviços mínimos bancários.
De acordo com as regras previstas nesse diploma, as instituições de
crédito que voluntariamente entendessem aderir ao referido regime,
comprometiam-se a disponibilizar aos cidadãos que não dispusessem de

conta de depósito à ordem um conjunto de serviços bancários básicos,
apenas podendo exigir como contrapartida o pagamento de comissões,
taxas, encargos ou despesas num montante que, em cada ano, e no seu
conjunto, não fosse superior a 1 por cento da remuneração mínima
mensal garantida.
O regime dos serviços mínimos bancários foi recentemente alterado
pela Lei n.º 19/2011, de 20 de Maio. Em resultado dessa alteração, o
Banco de Portugal foi incumbido de regulamentar a divulgação de informação a que as instituições de crédito aderentes se encontram adstritas
relativamente à sua adesão ao regime dos serviços mínimos bancários, às
condições de contratação e manutenção das contas de depósito à ordem
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constituídas ao abrigo desse regime e, por último, à possibilidade de
conversão de conta de depósito à ordem já existente em conta de serviços
mínimos bancários e aos pressupostos dessa conversão.
Além daquela alteração legislativa, o presente Aviso tem também
em conta o teor da Recomendação n.º 2011/442/UE da Comissão Europeia, de 18 de Julho de 2011, relativa ao acesso a uma conta bancária
de base.
Assim, no uso da competência que lhe é atribuída pelo disposto no
artigo 17.º da sua Lei Orgânica e pelo n.º 3 do artigo 7.º-A do Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de Março, na redacção introduzida pela Lei
n.º 19/2011, de 20 de Maio, o Banco de Portugal determina:
Artigo 1.º
Objecto
O presente Aviso estabelece os deveres a observar pelas instituições de
crédito relativamente à divulgação da sua adesão ao regime jurídico dos
serviços mínimos bancários e à publicitação das condições legalmente
estabelecidas para que as pessoas singulares possam aceder e beneficiar
desse regime jurídico.
Artigo 2.º
Definições
Para efeitos deste diploma, entende-se por:
a) «Regime jurídico dos serviços mínimos bancários»: o regime jurídico que enquadra a prestação de serviços mínimos bancários, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 19/2011, de 20 de Maio;
b) «Instituições de crédito aderentes»: as empresas cuja actividade
consiste em receber do público depósitos ou outros fundos reembolsáveis,
a fim de os aplicarem por conta própria mediante a concessão de crédito,
previstas nas alíneas a) a c) do artigo 3.º do regime Geral das Instituições
de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92,
de 31 de Dezembro, que celebrem protocolo com o membro do Governo
responsável pela área da defesa do consumidor e com o Banco de Portugal,
nos termos previstos no regime jurídico dos serviços mínimos bancários;
c) «Suporte duradouro»: qualquer instrumento que permita ao cliente
armazenar informações que lhe sejam pessoalmente dirigidas, de modo
a que este, no futuro, possa aceder facilmente à informação armazenada
durante um período de tempo adequado aos fins a que esta se destina e,
bem assim, reproduzir essa informação de forma integral e inalterada;
d) «Conta de serviços mínimos bancários»: conta de depósito à ordem
a disponibilizar pelas instituições de crédito aderentes ao regime jurídico
dos serviços mínimos bancários;
e) «Preçário»: conjunto de informação, permanentemente actualizada,
relativa às condições gerais com efeitos patrimoniais dos produtos e
serviços financeiros, disponibilizado ao público pelas instituições de
crédito.
Artigo 3.º

3 — A menção referida no número anterior deve ser apresentada com
destaque adequado, na primeira página do extracto, com tamanho de letra
mínimo de 9 pontos, utilizando como referência o tipo de letra Arial.
4 — Quando a informação relativa à movimentação da conta de depósito à ordem seja disponibilizada através de caderneta, as instituições
de crédito aderentes devem cumprir o dever de informação previsto no
n.º 1 do presente artigo, mediante a inclusão da menção constante do
n.º 2 numa comunicação remetida aos seus clientes, pelo menos, uma
vez em cada ano.
Artigo 5.º
Prestação de informação em caso de recusa
de acesso a conta de serviços mínimos bancários
Em caso de recusa de acesso a uma conta de serviços mínimos bancários, as instituições de crédito devem informar de imediato o consumidor, por escrito, e gratuitamente, dos motivos que justificaram
aquela recusa.
Artigo 6.º
Entrada em vigor
O presente Aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
2 de Agosto de 2011. — O Governador, Carlos da Silva Costa.
ANEXO
Documento Informativo sobre Serviços Mínimos Bancários

Publicitação das condições de acesso
e de prestação dos serviços mínimos bancários
1 — As instituições de crédito aderentes devem divulgar publicamente, e em permanência, nos seus balcões e nos respectivos sítios de
Internet, a sua adesão ao regime jurídico dos serviços mínimos bancários,
bem como informação relativa às condições de acesso e de prestação
dos serviços mínimos bancários.
2 — As instituições de crédito aderentes estão obrigadas a afixar, em
lugar bem visível de todos os seus balcões e locais de atendimento ao
público, o documento constante do anexo ao presente Aviso e que dele
faz parte integrante.
3 — O Preçário das instituições de crédito aderentes deve conter
informação relativa às condições de acesso e de prestação dos serviços
mínimos bancários.
Artigo 4.º
Prestação de informação sobre conversão de conta bancária
1 — As instituições de crédito aderentes estão obrigadas a informar
todas as pessoas singulares que sejam titulares de contas de depósito à
ordem da possibilidade de conversão das mesmas em contas de serviços
mínimos bancários e dos requisitos dessa conversão.
2 — A informação referida no número anterior deve ser prestada
mediante a inclusão, no primeiro extracto emitido em cada ano, da
seguinte menção:
” [Designação da instituição de crédito] é uma entidade aderente
aos Serviços Mínimos Bancários. Caso seja titular de apenas uma
conta de depósito bancário, poderá convertê-la e beneficiar destes
Serviços.”
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CÂMARA DOS SOLICITADORES
Regulamento n.º 483/2011
Regulamento do «Prémio Solicitador Daniel Lopes Cardoso»
1 — O prémio Solicitador Daniel Lopes Cardoso visa incentivar a
criação de trabalhos literários, de carácter técnico, ou que se debrucem
sobre a história, a ética e a deontologia dos Solicitadores Portugueses.

