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1. Contratos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete de Estudos e de Planeamento
de Instalações

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Administração Interna Direcção de Serviços de Planeamento
Gabinete de Estudos e de Planeamento e de Instalações
de Instalações

Endereço Código postal
Rua de Martens Ferrão, 11 1050-159

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213184600 213533409

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gepi@gepi.mai-gov.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central ¢ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de reabilitação estrutural dos muros de suporte do Comando-Geral da
PSP da Penha de França, em Lisboa.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fundações, betão armado, estrutura metálica e ancoragens.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua da Penha de França, em Lisboa.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
180 000 euros (com exclusão do IVA).

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 06 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida uma caução de 5% (sem IVA) sobre o valor do contrato; na eventuali-
dade de o adjudicatário solicitar adiantamento, será exigida mais uma caução no
valor deste.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Empreitada por série de preços. Os pagamentos serão efectuados de acordo com a
legislação em vigor. O financiamento será assegurado através do PIDDAC/06.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Em caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Serão admitidos os concorrentes detentores de alvará da 5.ª subcategoria da 5.ª ca-
tegoria com a classe correspondente ao valor global da proposta, sendo ainda ne-
cessário apresentarem a 6.ª subcategoria da 5.ª categoria na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeita.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no capítulo 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no capítulo 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no capítulo 15 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço — 70%;
2 Qualidade e mais-valia técnica da proposta — 30% e de acordo com os subcrité-
rios do programa de concurso.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
03/Públ./2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 25 /08 /2006

Custo: 75 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque visado ou em dinheiro no endereço indicado em 1.3) do anexo A deste
anúncio.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

13 /09 /2006
Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

03  meses a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, mas só intervêm os concorrentes ou representantes credencia-
dos.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /09 /2006
Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
I. Virtual, L.da Paulo Gomes

Endereço Código postal
Rua de Fernando Lopes Graça, 7-A 1600-067

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217521650 217521659

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
i.virtual@netcabo.pt

19 de Julho de 2006. — O Director do GEPI, Eduardo Elísio Silva
Peralta Feio. 3000211552

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Administração Interna Direcção de Serviços de Planeamento
Gabinete de Estudos e de Planeamento e de Instalações
de Instalações

Endereço Código postal
Rua de Martens Ferrão, 11 1050-159

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213184600 213533409

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
gepi@gepi.mai-gov.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central ¢ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção civil e instalações eléctricas e mecânicas da Secção da
PSP de Tomar.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Demolições, betão armado, alvenarias, carpintarias, serralharias, revestimentos, ins-
talações eléctricas e telefónicas, rede de abastecimento de águas, drenagens resi-
duais domésticas e pluviais, instalações de aquecimento, ventilação e ar condicio-
nado.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua de D. Lopo Dias de Sousa, em Tomar.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
840 700 euros (com exclusão do IVA).

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 10 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida uma caução de 5% (sem IVA) sobre o valor do contrato; na eventuali-
dade de o adjudicatário solicitar adiantamento, será exigida mais uma caução no
valor deste.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Empreitada por série de preços. Os pagamentos serão efectuados de acordo com a
legislação em vigor. O financiamento será assegurado através do PIDDAC/06.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Em caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Serão admitidos os concorrentes detentores de alvará com habilitação de empreiteiro
geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional com a classe corres-
pondente ao valor global da proposta, sendo ainda necessário apresentarem as se-
guintes habilitações, na classe correspondente à parte dos trabalhos que respei-
tam: 1.ª, 7.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no capítulo 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no capítulo 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no capítulo 15 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço — 70%;
2 Qualidade e mais-valia técnica da proposta — 30% e de acordo com os subcrité-
rios do programa de concurso.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
02/Públ./2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 24 /08 /2006

Custo: 110 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque visado ou em dinheiro no endereço indicado no ponto 1.3) do anexo A
deste anúncio.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

12 /09 /2006
Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

03  meses a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, mas só intervêm os concorrentes ou representantes credencia-
dos.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /09 /2006
Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS
Indicado em I.1).

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
I. Virtual, L.da Paulo Gomes

Endereço Código postal
Rua de Fernando Lopes Graça, 7-A 1600-067

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217521650 217521659

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
i.virtual@netcabo.pt

19 de Julho de 2006. — O Director do GEPI, Eduardo Elísio Silva
Peralta Feio. 3000211555

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

FORÇA AÉREA

Comando Logístico e Administrativo
da Força Aérea

Direcção de Electrotecnia

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional
Força Aérea Portuguesa
Direcção de Electrotecnia

Endereço Código postal
Avenida de Leite de Vasconcelos, 4 2614-506

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214723667 214715282

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
emfaria@emfa.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central ¢ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento, instalação, ensaio e certificação de um NDB fixo para a BA 11, Beja.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Fornecimento, instalação, ensaio e certificação de um NDB fixo para a BA 11, Beja.

Código NUTS
PT184 ALENTEJO — BAIXO ALENTEJO.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 30 /11 /2006

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor global do contrato, com exclusão do IVA, aprestar no momento da
adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado nos termos das condições a apresentar pelos concor-
rentes, em obediência ao estipulado no artigo 5.º do programa do concurso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As exigidas nos artigos 3.º e 10.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 1.º e 10.º do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nos artigos 2.º e 10.º do programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos artigos 3.º e 10.º do programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 14 /08 /2006

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Ao valor referido acresce o IVA e poderá ser pago em cheque, numerário, depósito
ou transferência para o NIB: 0035.0085.00085400.431.69, cujo titular é o Serviço
Administrativo e Financeiro da Força Aérea, com conhecimento desta operação para
o fax 214712786. O processo pode ser adquirido na morada indicada em 1.3, anexo
A, todos os dias úteis, das 9 horas às 11 horas e 45 minutos e das 13 horas às 15
horas e 30 minutos.
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: ————————
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público podem assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: Sala de Concurso do CLAFA, piso 1 do Edifício A, Aveni-
da de Leite de Vasconcelos, Alfragide.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional
Força Aérea Portuguesa
Serviço Administrativo e Financeiro

Endereço Código postal
Avenida da Força Aérea Portuguesa 2614-506

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional
Força Aérea Portuguesa
Serviço Administrativo e Financeiro

Endereço Código postal
Avenida da Força Aérea Portuguesa 2614-506

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

18 de Julho de 2006. — O Chefe do Serviço Administrativo e Fi-
nanceiro, Francisco Hilário, coronel Admaer. 3000211566

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos, I. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
IPTM — Instituto Portuário Direcção de Projecto e Gestão
e dos Transportes Marítimos, I. P. de Obras Portuárias

Endereço Código postal
Edifício Vasco da Gama, 1399-005 Lisboa
Rua do General Gomes Araújo

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213914500 213914762

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
imarpor@mail.telepac.pt www.imarpor.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fiscalização e coordenação de segurança no âmbito da execução da empreitada de
construção das infra-estruturas da 2.ª fase do porto de pesca de Peniche — 1.ª eta-
pa, incluindo o acompanhamento das componentes ambiental e da qualidade.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Prestação de serviços de fiscalização, coordenação de segurança e saúde em obra e
acompanhamento das componentes ambiental e de qualidade da empreitada referida
em II.1.5).

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.23.10.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos74.23.17.21-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 660  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% por cento do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento da prestação de serviços terá como fonte o Orçamento do Estado,
sendo o correspondente encargo satisfeito por conta da dotação do PIDDAC con-
signada ao IPTM.
O pagamento será efectuado em prestações mensais, de acordo com o estabelecido
no programa de concurso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, que
assumirá a forma jurídica de uma única entidade ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, quando lhe for adjudicada a prestação de serviços.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As constantes do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nos pontos 1.1 e 1.2 do artigo 11.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no ponto 1.3 do artigo 11.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 1.4 do artigo 11.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Adequação da equipa afecta à prestação de serviços, avaliada através das funções
desempenhadas pelos técnicos e correspondentes tempos de afectação (índice de
ponderação = 0,35);
2 Condições mais vantajosas de preço avaliadas pelo valor global da proposta
(índice de ponderação = 0,35), pontuado de acordo com a seguinte expressão:

Pontuação do preço =

 Valor global da proposta de menor valor 
× 100

Valor global da proposta a pontuar

3 Metodologia do trabalho, incluindo a natureza, profundidade e cronologia do
seu desenvolvimento, meios e recursos a afectar e processos de trabalho (índice de
ponderação = 0,25);
4 Qualidade da gestão, programação e coordenação geral das actividades a desen-
volver no âmbito da prestação de serviços (índice de ponderação = 0,05).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

014 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 90 euros, a que acresce o IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento prévio em numerário ou por cheque emitido à ordem do Instituto Por-
tuário e dos Transportes Marítimos, I. P. Os eventuais portes de correio serão su-
portados pelos interessados.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

020 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: o indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Pretende-se que a prestação de serviços acompanhe a execução da empreitada. As-
sim, o prazo indicado no ponto II.3) corresponde ao previsto no projecto de execu-
ção, podendo ser reduzido em função do prazo contratual da obra ou do seu desen-
volvimento à data do início da prestação de serviços.
O prazo da prestação de serviços poderá ainda ser alargado se houver prorrogação
do prazo de execução da empreitada, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do
artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

19 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Eduardo da Silva Martins. 3000211568

MINISTÉRIOS DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA SAÚDE

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Departamento de Gestão Imobiliária

e Património

Endereço Código postal
Largo de Trindade Coelho 1200-470

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213235453 213235004

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dgip.cecilialmeida@scml.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   ¢
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II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Obras de beneficiação no Edifício da Direcção da Acção Social Local Norte, sito
na Rua do Lumiar, 14, em Lisboa.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de demolições, alvenarias, pavimentos, paredes, tectos, cobertura, serralha-
ria, carpintarias, pinturas, equipamento sanitário, estruturas, redes de águas e esgo-
tos, instalações eléctricas, comunicações, segurança, climatização e ventilação, ar-
ranjos exteriores.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua do Lumiar, 14, em Lisboa — Portugal.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade da obra, sendo o preço base do concurso de
631 500 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 210 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução é de 5% do preço da adjudicação e o modo de prestação será de
acordo com o artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O prazo de
garantia da obra é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global e o pagamento da mesma será feito por autos men-
sais.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas, mas, neste caso, estas
deverão constituir-se juridicamente numa única entidade ou consórcio, em regime
de responsabilidade solidária, para efeitos de celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Nos termos dos pontos 6, 15 e 19, todos do programa do concurso, ser titular de
alvará na 1.ª categoria, como empreiteiro geral ou construtor geral de «reabilitação
e conservação de edifícios», em classe correspondente ao valor da proposta, e sub-
categorias 6 e 7, da categoria 1, e subcategorias 1 e 10, da categoria 4, nas classes
correspondentes ao valor da parte dos trabalhos a que respeitem.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço (50%);
2 Valia técnica da proposta (30%);
3 Prazo de execução (20%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 01 /09 /2006

Custo: 50 euros em suporte informático e 300 euros em papel, acrescidos de IVA à
taxa legal. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque passado à ordem da SCML.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

11 /09 /2006
Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Representantes dos concorrentes, devidamente credenciados, conforme ponto 5.2
do programa do concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 12 /09 /2006
Hora: 10 horas. Local: Departamento de Gestão Imobiliária e Património.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

18 de Julho de 2006. — O Provedor, Rui António Ferreira da
Cunha. 3000211584

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Coimbra

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Centro Hospitalar de Coimbra.
Endereço postal:
Quinta dos Vales — São Martinho do Bispo.
Localidade:
Coimbra.
Código postal:
3041-853.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Quinta dos Vales — São Martinho do Bispo.
Telefone:
239800040.
Fax:
239812987.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Organismo de direito público.
Saúde.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Ampliação do Serviço de Cardiologia — Unidade de Hemodinâmica e Inter-
venção Cardiovascular.
Equipamento:
1) Um equipamento angiográfico de detector plano de aquisição digital directa;
2) Um equipamento de sistema digital para sala polivalente e especificamente
para angiografia cardíaca de diagnóstico e intervenção e estudos electrofisioló-
gicos;
3) Um sistema de ultrassonografia cardiovascular portátil;
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4) Cinco monitores cardíacos;
5) Dois desfibrilhadores com monitor;
6) Dois carros de emergência autoclaváveis;
7) Um electrocardiógrafo;
8) Três laringoscópios;
9) Uma máquina de lavagem e desinfecção;
10) Uma máquina de selagem de embalagens;
11) Uma marquesa de observação;
12) Uma mesa de anestesia;
13) Uma mesa de apoio para instrumentos cirúrgicos;
14) Um monitor desfibrilhador com capacidade de realização pacing transcutâ-
neo;
15) Um ventilador de transporte; e
Obras subjacentes.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Compra.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
II.1.9) São aceites variantes:
Sim.

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
5% do valor do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos: Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos: Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos: Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
100177/06.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 14/09/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Numerário, cheque e vale postal.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 14/09/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 15/09/2006.
Hora: 10.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Sim.

Fazer referência aos projectos e/ou programas:
Projecto para ampliação do Serviço de Cardiologia — Unidade de Hemodinâ-
mica e Intervenção Cardiovascular.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
(Não aplicável.)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 19/07/2006.

18 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Rui de Melo Pato. 3000210723

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Educação e Ciência

Direcção Regional da Educação

Escola Básica e Secundária da Madalena

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Escola Básica e Secundária Presidente do Conselho
da Madalena Administrativo

Endereço Código postal
Avenida do Padre Nunes da Rosa 9950-302 Madalena do Pico

Localidade/Cidade País
Madalena do Pico Portugal

Telefone Fax
292622750 292622079

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ebis.madalena@azores.gov.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução £ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   55

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de refeições completas no refeitório da Escola Básica e Secundária
Cardeal Costa Nunes, bem como de refeições ligeiras confeccionadas na Escola
Básica e Secundária Cardeal Costa Nunes mas colocadas, sob a total responsabi-
lidade do adjudicatário, nos refeitórios da EB1/JI das Bandeiras, da EB1 da Can-
delária, da EB1/JI da Criação Velha, da EB1/JI da Madalena, da EB1/JI de São
Caetano e da EB1/JI de São Mateus, estabelecimentos que integram a Escola Bá-
sica e Secundária da Madalena, para o ano lectivo de 2006-2007, de acordo com
os documentos do concurso, constituídos pelo presente anúncio, pelo programa
de concurso e pelo caderno de encargos — I — Cláusulas jurídicas e II — Cláu-
sulas técnicas.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Avenida do Padre Nunes da Rosa, 9950-302, concelho da Madalena do Pico —
Açores, e diferentes EB1/JI sitas no referido concelho.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Re-
gulamento (CE) n.º 204/2002, da Comissão, de 19 de Dezembro de 2001, publica-
do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L36, de 6 de Fevereiro de
2002, que altera o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, publicado no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
com a classe 55.51 (Serviço de refeições em cantinas); CPA 55.51.10 (Serviço de
refeições em cantinas).

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A proposta é feita para a totalidade do fornecimento, incluindo contratações de
pessoal e o fornecimento de refeições completas na Escola Básica e Secundária
Cardeal Costa Nunes e a confecção, transporte e colocação de refeições ligeiras nas
diferentes EB1/JI, sob a total responsabilidade do adjudicatário, sendo que o valor
para efeito do concurso, não incluindo o IVA, é de 144 540 euros. A quantidade
previsível anual a adquirir é de 32 400 refeições completas e de 46 800 refeições
ligeiras.

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início 11 /09 /2006 e/ou termo 27 /06 /2007

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento do contrato será prestada caução no
valor de 3% do montante da adjudicação, sem o IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado pelo orçamento do Fundo Escolar da Escola Básica
e Secundária da Madalena, para 2006 e 2007.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderá apresentar-se um agrupamento de concorrentes, com respeito
pelo previsto, nomeadamente, no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e pelo programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os indicados no artigo 9.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) e b) do artigo 9.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados na alínea c) do artigo 9.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados na alínea d) do artigo 9.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   ¢
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os critérios a seguir indicados

1 —————————— 4 —————————— 7——————————
2 —————————— 5 —————————— 8 ——————————
3 —————————— 6 —————————— 9 ——————————

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 011 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 115 euros com o IVA já incluído à taxa de 15%. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em numerário ou em cheque emitido à ordem do Fundo Escolar da Esco-
la Básica e Secundária da Madalena e efectuado junto com o pedido dos documen-
tos, onde se indique o nome e morada do interessado.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora: 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
o concorrente ou seu representante, devidamente credenciado.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 15 horas. Local: indicado em I.1) — Avenida do Padre Nunes da Rosa, con-
celho da Madalena do Pico.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

29 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho Administrati-
vo, Manuel Tomás Gaspar da Costa. 1000303132

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Ambiente
e dos Recursos Naturais

Direcção Regional de Florestas

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Região Autónoma da Madeira — Secretaria Regional do Ambiente e dos Re-
cursos Naturais — Direcção Regional de Florestas.
Endereço postal:
Estrada do Comandante Camacho de Freitas, 308-310, Jamboto Santo Antó-
nio.
Localidade:
Funchal.
Código postal:
9000-324.
País:
Portugal.
Telefone:
00351 291740060.
Fax:
00351 291740065.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público internacional n.º 1/SRA/DRF/2006, para a florestação de 179 ha
no Pico Escalvado.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-

cimentos ou da prestação de serviços:

c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 27.
Principal local de execução: Pico Escalvado.
Código NUTS: PT300.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

Florestação de 179 ha no Pico Escalvado.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 77200000.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 04/09/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Pagamento em dinheiro ou cheque visado à ordem do tesoureiro do Governo
Regional da Madeira.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 11/09/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-

dos de participação:

PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a

sua proposta:

Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 17/07/2006.

17 de Julho de 2006. — O Chefe do Gabinete, José Miguel da
Silva Branco. 1000303708

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros da Madeira

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviço Regional de Protecção Civil Director do SRPCBM
e Bombeiros da Madeira

Endereço Código postal
Rua do Dr. Pita, 10 9000-089

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
291700112 291700117

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@srpcm.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução £ Concepção e execução ¢

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concepção e construção do Centro de Formação de Protecção Civil e Bombeiros da
Madeira.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Empreitada de concepção e construção do Centro de Formação de Protecção Civil
e Bombeiros da Madeira.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Funchal — Pico do Infante Carreiras.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.48.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 12 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deverá prestar caução no valor de
5% do preço total do contrato.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão se apresentar agrupamentos de empresas, sem que entre eles
exista qualquer modalidade de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento possuam condições legais adequadas ao exercício da actividade de empreitei-
ro de obras públicas, nomeadamente que respeita o disposto no artigo 57.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. No caso de a adjudicação ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilida-
de solidária ou agrupamento complementar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Serão admitidos a concurso os concorrentes titulares de alvará de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particu-
lares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha, no mínimo, as seguintes autoriza-
ções:
I) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, da 4.ª subcategoria da 1.ª categoria, da 2.ª
subcategoria da 5.ª categoria e da 7.ª subcategoria da 5.ª categoria das respectivas
classes correspondentes aos valores apresentados na sua proposta.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Nos termos do n.º 3 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os
documentos definidos nas alíneas a) a f) do n.º 1 do referido artigo, para os efeitos
do disposto no artigo 55.º

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, os documentos definidos nas alíneas a) a j) do n.º 1 do referido artigo,
para os efeitos do disposto no artigo 98.º

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Nos termos do n.º 5 do artigo 67.º do Decreto -Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os
documentos definidos nas alíneas l) a q) do n.º 1 do referido artigo, para os
efeitos do disposto no artigo 98.º

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 2/2006 — Empreitada de concepção e construção do Centro
de Formação de Protecção Civil e Bombeiros da Madeira.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 30 /10 /2006

Custo: 200 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque visado à ordem da entidade referida em I.1).

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

31 /07 /2006
Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir os
concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 17 horas. Local: Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros da
Madeira.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

17 /07 /2006

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

17 de Outubro de 2006. — O Director do SRPCB, Luís Manuel
Guerra Neri. 1000303709

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Universidade de Évora Sr. Reitor

Endereço Código postal
Largo dos Colegiais, 2 7000-803

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266740800 266740806

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
secretariado@stec.uevora.pt http://www.uevora.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Projecto de reabilitação da Antiga Fábrica dos Leões — Complexo de Artes Visuais
e Arquitectura.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Elaboração do projecto de reabilitação de parte dos edifícios da Antiga Fábrica
dos Leões, para a instalação do Complexo de Artes Visuais e Arquitectura da Uni-
versidade de Évora.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O projecto objecto do contrato será prestado na Universidade de Évora, no Edifí-
cio da Antiga Fábrica dos Leões.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.00.00.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos74.14.21.20-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 74.22.00.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares74.22.21.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
86711-86754.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Antiga Fábrica dos Leões.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 180  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão feitos em cinco prestações, mediante as fases do projecto.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de candidaturas e de propostas por um agrupamento de
concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo, quando lhe
for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes devem preencher as formalidades necessárias para apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico de acordo com as exigências
estabelecidas no caderno de encargos do presente concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Podem apresentar candidaturas as entidades referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 1.º do
programa de concurso, que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no
n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Que revelem possuir um volume de negócios médio anual igual ou superior a
250 000 euros nos últimos três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Que comprovem ter realizado e coordenado, nos últimos cinco anos, pelo menos,
um projecto de natureza semelhante ao do presente concurso.
E em que:
Os responsáveis pelos diversos projectos envolvidos no presente concurso tenham
sido já responsáveis, no mínimo, por um projecto de execução da respectiva espe-
cialidade e de natureza semelhante à do presente concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £        SIM   ¢
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes
Decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro.

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso limitado por prévia qualificação ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo 05 / Máximo 06

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso limitado por prévia qualificação n.º 2-UNIV.ÉVORA/2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

030 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 150 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A liquidar em dinheiro ou cheque no acto da sua aquisição, IVA incluído, devendo
ser solicitado na morada referida no anexo A.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

039 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista 19 /09 /2006

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
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IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir e intervir todos os interessados sem que haja quebra das regras do
anonimato.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 02 /11 /2006
Hora: 10 horas. Local: Reitoria da Universidade de Évora.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional Regional do Alentejo (PORA).

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Universidade de Évora  — Serviços Presidente do Júri do Concurso
Técnicos

Endereço Código postal
Casa Cordovil 7000-890
Rua do Dr. Joaquim Henrique
da Fonseca

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266759360 266759371

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
secretariado@stec.uevora.pt http://www.uevora.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Universidade de Évora  — Serviços Presidente do Júri do Concurso
Técnicos

Endereço Código postal
Casa Cordovil 7000-890
Rua do Dr. Joaquim Henrique
da Fonseca

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266759360 266759371

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
secretariado@stec.uevora.pt http://www.uevora.pt

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PE-
DIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Universidade de Évora  — Serviços Presidente do Júri do Concurso
Técnicos

Endereço Código postal
Casa Cordovil 7000-890
Rua do Dr. Joaquim Henrique
da Fonseca

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266759360 266759371

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
secretariado@stec.uevora.pt http://www.uevora.pt

17 de Julho de 2006. — O Reitor, Jorge Araújo. 1000303748

AUTARQUIAS

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO ALGARVE

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Grande Área Metropolitana do Algarve.
Endereço postal:
Rua do General Humberto Delgado, 20.
Localidade:
Faro.
Código postal:
8000-355.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Grande Área Metropolitana do Algarve, Rua do General Humberto Delgado,
20, 8000-355 Faro.
À atenção de:
Presidente da Junta Metropolitana.
Telefone:
(+351) 289880800.
Fax:
(+351) 289880809.
Correio Electrónico:
amal@amal.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.amal.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Execução de cartografia numérica vectorial à escala de 1:10 000.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
c) Serviços:
Categoria de serviços n.º 12.
Principal local de execução: Algarve.
Código NUTS: PT150.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Execução de cartografia numérica vectorial à escala de 1:10 000 para os conce-
lhos de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão,
Portimão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila do Bispo.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 74274100.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 540 (a contar da data de adjudicação).

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudica-
tário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total da prestação
dos serviços, com exclusão do IVA.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser
propostos adiantamentos por conta dos serviços a fornecer. Os concorrentes
podem propor que sejam efectuados pagamentos parciais por conta do valor
total do contrato desde que os serviços a prestar antes da efectivação desses
pagamentos sejam de valor igual ou superior aos pagamentos parciais.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes,
o qual deve assumir a forma jurídica que lhe assegure personalidade jurídica
própria quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
ro de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto
social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes
para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matricu-
lado e o seu número de matrícula nessa conservatória;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três
últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;
b) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos
três anos;
c) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos,
o volume global dos seus negócios e dos serviços objecto do procedimento.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Lista dos principais serviços prestados nos últimos três anos relativos ape-
nas a produção de cartografia topográfica, discriminando os destinatários, data
de início e conclusão dos trabalhos, escala dos levantamentos, áreas cartografa-
das, montantes. Dos trabalhos indicados como tendo sido executados para
entidades públicas tem de ser entregue declaração comprovativa, podendo ser
apresentada uma simples declaração do concorrente para o caso dos trabalhos
executados para entidades particulares. Apenas serão tidos em consideração os
serviços prestados devidamente comprovado;
b) Descrição do equipamento técnico que será utilizado pelo concorrente na
execução dos trabalhos, com indicação da marca, modelo, número, proprietá-
rio, local onde se encontra, certificado do seu estado de conservação e funcio-
namento (obrigatório para equipamento de topografia, fotogrametria), obtido há
menos de três anos, passado por entidade competente. Para efeitos dessa descri-
ção, preencherão os concorrentes o número necessário de fichas idênticas à ficha
1 constante do anexo III do programa de concurso;
c) Indicação do director técnico dos trabalhos, pertencente obrigatoriamente ao
quadro permanente do concorrente, e que será um técnico habilitado com licen-
ciatura em Engenharia Geográfica ou detentor de título equivalente ao de Enge-
nheiro Geógrafo, conferido pela Ordem dos Engenheiros; tratando-se de concor-
rente estrangeiro, em cujo país não exista a licenciatura em Engenharia Geográfica,
será obrigatoriamente um licenciado cujas formação académica e profissional se
tenham desenvolvido na área da cartografia, e que seja devidamente reconheci-
do, por declaração passada pela Ordem dos Engenheiros expressamente para o
efeito, como tendo capacidade para responder pela direcção técnica dos traba-
lhos (preenchimento obrigatório da ficha 2 constante do anexo III do programa
de concurso);
d) Indicação dos técnicos afectos à execução dos trabalhos, vinculados ou não
ao concorrente ou concorrentes em agrupamento, com apresentação das habili-
tações literárias e profissionais desses técnicos e com preenchimento obrigató-
rio, por cada técnico interveniente nos trabalhos a realizar, da ficha 2 constante
do anexo III do programa de concurso;
e) No preenchimento das fichas referidas na alínea anterior deverão ser expressa-
mente indicados os técnicos que serão afectos ao controle de qualidade dos
trabalhos em execução;
f) Documentação identificadora, por cada um dos técnicos propostos para a
execução dos trabalhos, organizada do seguinte modo e pela seguinte ordem, e
incluindo obrigatoriamente:
1) Currículo profissional, em original, devidamente datado e assinado, com:
i) Identificação;
ii) Residência;
iii) Data de entrada para a empresa;
iv) Cargo que ocupa na empresa;
v) Vínculo funcional entre o técnico e a empresa, enquadrado numa das seguin-
tes situações: quadro permanente (Q), contrato de trabalho a termo certo (C) e
liberal ou tarefeiro (L);
vi) Habilitações literárias;
vii) Habilitações profissionais, com destaque para as que se relacionam com
a(s) actividade(s) que se propõe executar;
viii) Listagem dos trabalhos ou actividades em que tenha participado, rela-
cionados com os trabalhos do presente concurso, apresentada do seguinte

modo: data por ordem decrescente, descrição do tipo de trabalho com men-
ção obrigatória da escala de execução dos levantamentos, empresa onde foi
executado;
ix) Listagem de outros elementos que sejam considerados relevantes;
2) Fotocópia legível do bilhete de identidade ou passaporte;
3) Declaração de compromisso de exercício das funções para que é indicado,
caso não faça parte do quadro permanente da entidade concorrente;
g) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três
anos.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Os concorrentes devem ser possuidores de alvará que os habilite para o exercí-
cio das seguintes actividades no domínio da produção de cartografia:
Topografia e nivelamento;
Triangulação aérea;
Restituição fotogramétrica;
Numerização de informação cartográfica;
Edição de dados cartográficos.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-
nais do pessoal responsável pela execução do serviço:
Sim.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
Qualidade técnica da proposta;
Preço;
Prazo de execução;
Condições de pagamento.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 07/09/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Não.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 08/09/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 11/09/2006.
Hora: 10.
Lugar: Sede da Grande Área Metropolitana do Algarve, Rua do General Hum-
berto Delgado, Faro.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir os
concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
PROAlgarve — Programa Operacional Regional do Algarve.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de execução referido no ponto II.3) é o prazo máximo dado pela enti-
dade adjudicante para a execução do objecto do contrato, podendo os concor-
rentes propor prazos de execução inferiores.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 30/06/2006.

30 de Junho de 2006. — O Presidente da Junta Metropolitana,
José Macário Correia. 1000303751
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CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Amadora Presidente da CMA

Endereço Código postal
Avenida do Movimento das Forças 2701-961 Amadora
Armadas, 1

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214369000 214927837

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada n.º 15/06 — «Execução das Instalações dos Amigos da Damaia».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de edifício destinado a serviços sociais (creche, ATL e polidesportivo).
Construção de espaços exteriores de apoio.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia da Damaia.

Código NUTS
1.7.1.11.15.04.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.52.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Preço base: 1 378 379 euros mais IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 360 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
10% do preço total de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câmara
Municipal da Amadora.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade sob a forma de agrupamento com-
plementar de empresas ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato, nos termos do artigo 26.º do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Alvará da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, de classe que cubra o valor global da
proposta;
Alvará da 4.ª subcategoria da 1.ª categoria e 11.ª subcategoria da 5.ª categoria, nas
classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem, ou seja, aos restantes
trabalhos a executar, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 6.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes têm de apresentar os documentos discriminados nas alíneas a) a f)
do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, conforme a situa-
ção aplicável à firma concorrente e de acordo com o exigido no programa de concur-
so para comprovação da idoneidade.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes têm de apresentar os documentos discriminados nas alíneas g) a
j) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, conforme a si-
tuação aplicável à firma concorrente e de acordo com o exigido no programa de
concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes têm de apresentar os documentos discriminados nas alíneas l) a q)
do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, conforme a situação
aplicável à firma concorrente e de acordo com o exigido no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço — 50%;
2 Valia técnica das propostas — 40%;
3 Prazo de execução — 10%.
No critério «valia técnica» serão analisados os seguintes parâmetros:
1) Meios a utilizar — 50%;
2) Memória justificativa e descritiva — 30%;
3) Nota justificativa do preço proposto — 20%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 15/2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

025 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 679,47 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque endossado ao tesoureiro da Câmara Municipal da Amadora.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 12 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público do concurso todos os interessados e intervir os
devidamente credenciados.
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IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: sala de reuniões do Departamento de Obras
Municipais — Travessa de Vasco da Gama, 7, Amadora.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
PIC Urban II Amadora — Damaia/Buraca, Eixo 3, Medida 4, Projecto «Frente D.
João V (Largo da Igreja)/Travessa de Carvalho Araújo — Associação Amigos da
Damaia».

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Amadora Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Travessa de Vasco da Gama, 7 2701-833 Amadora

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214369000 214927837

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Amadora Departamento Administrativa

Financeira

Endereço Código postal
Avenida do Movimento das Forças 2701-961 Amadora
Armadas, 1

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214942938 214942938

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PE-
DIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Amadora Departamento de Obras Municipais

Endereço Código postal
Travessa de Vasco da Gama, 7 2701-833 Amadora

Localidade/Cidade País
Amadora Portugal

Telefone Fax
214369000 214927837

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

19 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morei-
ra Raposo. 3000211513

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Braga Director Municipal da Direcção

Municipal de Obras e Serviços
Urbanos/Divisão de Fiscalização
e Gestão de Empreitadas

Endereço Código postal
Praça do Conde Agrolongo
Edifício do Pópulo

Localidade/Cidade País
4700-514 Portugal

Telefone Fax
253203150 253613387

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
domsu@cm-braga.pt www.cm-braga.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação e conservação do pavimento das E. M. 584 e 584-1.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso compreende os trabalhos de: drenagem de águas pluviais, execução de
muros, pavimentação betuminosa e pinturas.
O valor para efeito de concurso, excluído o IVA, é de 139 000 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia da Morreira — Braga.

Código NUTS
PT112 CONTINENTE NORTE — CAVADO.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O concurso compreende a totalidade da obra.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 150 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% da adjudicação para a caução do contrato.
5% da adjudicação para a garantia dos trabalhos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os previstos no plano e orçamento do ano corrente do município de Braga.
Empreitada por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio, em regime de responsabilidade solidária.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas nos artigos 6.º, 15.º e 19.º do programa de concurso.
Alvará:
a1) A habilitação com empreiteiro geral de obras de urbanização — 2.ª categoria
em classe correspondente ao valor da proposta; ou
a2) As 1.ª e 6.ª subcategorias da 2.ª categoria, de acordo com a Portaria n.º 19/2004,
de 10 de Janeiro, de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na
categoria em que o tipo da obra se enquadra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no n.º 6 e nas alíneas a) a h) do n.º 15.1 e alíneas a) a d) do n.º 15.3
do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e alíneas e) e f) do n.º 15.3 do progra-
ma de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1 e alíneas g) e h) do n.º 15.3 e n.º 19.4
do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço (70%);
2 Valor técnico da proposta (30%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
DMOSU/06/2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 21 /08 /2006

Custo: 74 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em cheque ou numerário, para a totalidade dos documentos (isento de IVA).

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

31 /08 /2006
Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Os concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 01 /09 /2006
Hora: 11 horas. Local: Gabinete da Presidência do Município de Braga.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
IV.2) Critérios de adjudicação:
1 — Preço (70%):
1.1 — Preço global — 35%;
1.2 — Preços unitários (35%);
1.3 — Valor técnico da proposta (30%):
2.1 — Memória descritiva e justificativa — 10%;
2.2 — Plano de segurança e saúde — 10%;
2.3 — Plano de controle de qualidade — 10%.
Os factores e subfactores a considerar são:
Preço total da proposta;
Preços unitários com maior peso; e
Qualidade descritiva e gráfica dos documentos técnicos da proposta.

A ponderação para o critério 1 terá em conta os valores médios.
A pontuação padrão é de 1 a 5.

6 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Soares
Mesquita Machado. 3000211582

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Espinho.
Endereço postal:
Praça do Dr. José Salvador, Apartado 700.
Localidade:
Espinho.
Código postal:
4501-901.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Câmara Municipal de Espinho
D. O. A./P. R. U. — Departamento de Ordenamento e Ambiente/Programa de
Reabilitação Urbana.
Telefone:
227335800; 227335879.
Fax:
227335852.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concepção/construção de pavilhão desportivo na freguesia de Anta.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
a) Obras:
Concepção e execução.
Principal local de execução: freguesia de Anta, concelho de Espinho.
Código NUTS: PT114.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Concepção de projectos de arquitectura e especialidades; execução de movimen-
to de terras, fundações, infra-estruturas, arranjos exteriores e o edifício do pavi-
lhão desportivo.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45212225.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos

(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Concepção de projectos de arquitectura e especialidades; execução de movimen-
to de terras, fundações, infra-estruturas, arranjos exteriores e o edifício do pavi-
lhão desportivo.
Valor estimado, sem IVA: 1 000 000,00.
Divisa: euro.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 12 (a contar da data de adjudicação).

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Artigo 23.º do programa do concurso.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência

às disposições que as regulam:
Artigo 10.º do programa de concurso e artigo 2.º do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:

Artigo 9.º do programa de concurso.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do

contrato:
Não.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos

em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Artigo 6.º do programa de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Artigo 19.º do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Artigo 19.º do programa de concurso.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 19/09/2006.
Hora: 15.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 500,00
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Acrescido do IVA.
Dinheiro, multibanco ou cheque visado.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 19/09/2006.
Hora: 15.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-

dos de participação:

PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a

sua proposta:

Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 21/09/2006.
Hora: 10.
Lugar: Câmara Municipal de Espinho.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Só poderão intervir no acto público as pessoas que para o efeito estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
PO Norte — Programa Operacional Norte.
Eixo 1 — Medida 1.3 — Qualificação Territorial.

VI.4) PROCESSOS DE RECURSO
VI.4.1) Organismo encarregado dos processos de recurso:

Designação oficial:
Câmara Municipal de Espinho.

Endereço postal:
Praça do Dr. José Salvador, Apartado 700.
Localidade:
Espinho.
Código postal:
4501-901.
País:
Portugal.
Telefone:
227335800; 227335879.
Fax:
227335852.
VI.4.3) Serviço junto do qual se pode obter mais informações sobre a interpo-

sição de recursos
Designação oficial:
Câmara Municipal de Espinho.
Endereço postal:
Praça do Dr. José Salvador, Apartado 700.
Localidade:
Espinho.
Código postal:
4501-901.
País:
Portugal.
Telefone:
227335800; 227335879.
Fax:
227335852.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 07/07/2006.

7 de Julho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rolando Nunes
de Sousa. 3000211514

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município do Fundão Secção de Atendimento ao Munícipe

Endereço Código postal
Praça do Município 6230-338

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
275779060 275779079

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   60

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de circuitos especiais de transportes escolares para o ano lectivo de
2006-2007.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho do Fundão.



Diário da República, 2.ª série — N.º 145 — 28 de Julho de 2006 (Parte Especial) 13 275

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   £        SIM    ¢

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes ¢

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
26 lotes.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 01 /09 /2006 e/ou termo 30 /06 /2007

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o ponto 8 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o ponto 8 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o ponto 8 do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃO    £        SIM   ¢

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril.

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
Preço — 50%;
Juntas de freguesia, colectividades ou associações sem fins lucrativos — 20%;
Conformidade com o disposto nos artigo 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 11.º e 12.º da Lei n.º 13/
2006, de 17 de Abril — 15%;
Idade das viaturas — 10%;
Experiência do condutor — 5%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

010 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 5,76 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Contra entrega ou à cobrança com portes a pagar pelo requerente.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 16 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

180 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

22 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República
Hora: 10 horas. Local: Salão Nobre da Câmara.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Município do Fundão Gabinete de Apoio ao Vereador

Dr. Henrique Dias

Endereço Código postal
Praça do Município 6230-338

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
275779060 275779079

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município do Fundão Secção de Compras

Endereço Código postal
Praça do Município 6230-338

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
275779060 275779079

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

ANEXO B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° 01

2) Descrição sucinta
26 circuitos — cada circuito é um lote.

3) Extensão ou quantidade
26.

5 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Joaquim
Barata Frexes. 1000303746

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Loulé.
Endereço postal:
Praça da República.
Localidade:
Loulé.
Código postal:
8100-951.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Divisão de Património Municipal e Aprovisionamento.
Telefone:
289400600/289400834.
Fax:
289415557/289400697.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Contratação do fornecimento de estruturas metálicas enterradas com plataforma
elevatória para contentores de 1100 l de capacidade.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:

b) Fornecimentos:
Compra.
Principal local de entrega: malha urbana da cidade de Loulé.
Código NUTS: PT150.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
O objecto do presente concurso público consiste no estabelecimento de um
contrato destinado ao fornecimento e instalação de estruturas metálicas enterra-
das com plataforma elevatória para contentores de 1100 l de capacidade, a efec-
tuar pelo adjudicatário nas zonas assinaladas e constantes em planta anexa e
conforme se descreve pormenorizadamente nas cláusulas técnicas do caderno de
encargos.
Faz ainda parte do objecto do concurso a contratação dos serviços de limpeza
e manutenção dos equipamentos após instalação, por um período de dois anos,
renovável por períodos sucessivos de um ano, caso não haja renúncia de algu-
ma das partes, formulada por escrito até 90 dias, antes do seu termo ou de
alguma das suas prorrogações.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 29870000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos

(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 24 (a contar da data de adjudicação).

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

É exigida caução no montante equivalente a 5% do valor da adjudicação.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:
É permitida a apresentação de propostas por agrupamento de empresas, o qual
deverá assumir, no caso de lhe ser adjudicado o fornecimento, a forma jurídica
de consórcio externo, sendo por isso obrigatório que declarem a intenção de se
constituírem em consórcio externo, no caso de lhes ser adjudicado o forneci-
mento.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:

Não.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social,
número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato,
objecto social, nomes dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com
poderes para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra
matriculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;
b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo ao programa de
concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
(Não aplicável.)
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Lista dos principais fornecimentos/serviços análogos prestados nos últimos
três anos, respectivos montantes e destinatários, a comprovar por declaração
destes;
b) Indicação dos técnicos integrados ou não na empresa e, mais especifica-
mente, dos que têm a seu cargo o controle da qualidade dos serviços presta-
dos, bem como as suas habilitações, especialmente dos afectos à prestação de
serviços.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

FM 34/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 05/09/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 3,86.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
As cópias do processo serão enviadas ou entregues aos interessados, que as
solicitem, por escrito, e mediante o pagamento antecipado.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 11/09/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-

dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 12/09/2006.
Hora: 10.
Lugar: Edifício Engenheiro Duarte Pacheco.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir os
concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Não.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 07/07/2006.

7 de Julho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José Manuel
Valente Graça. 1000303756

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Oeiras Sector de Expediente e Arquivo

Sector de Aprovisionamento
e Economato

Endereço Código postal
Largo do Marquês de Pombal 2780-501

Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
214408493 214408492

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   27

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público para aquisição de serviços de assistência técnica autorizada da
marca Mercedes, incluindo revisões e reparações, em regime de prestação contínua.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Ver caderno de encargos.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 120  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Ver caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Ver caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Ver caderno de encargos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Proc. n.º 88/06/SAE.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

014 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 0,56 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Dinheiro ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da CMO.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
As devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas. Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

14 de Julho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Paulo Vis-
tas. 3000211563

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Oeiras Secção de Expediente e Arquivo

Sector de Aprovisionamento
e Economato

Endereço Código postal
Largo do Marquês de Pombal 2780-501

Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
214408453 214408492

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   27

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público para aquisição da prestação de serviços de assistência técnica
autorizada da marca Volvo, incluindo revisões e reparações, em regime de prestação
contínua.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Ver caderno de encargos.

Código NUTS

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £
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II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 120  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Ver caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Ver caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Ver caderno de encargos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Proc. n.º 89/06/SAE.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

014 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 0,56 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Dinheiro ou cheque à ordem do tesoureiro da CMO.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
As devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 15 horas. Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

14 de Julho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Paulo Vis-
tas. 3000211558

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Porto de Mós Gabinete de Concursos

Endereço Código postal
Praça da República 2480-851

Localidade/Cidade País
Porto de Mós Portugal

Telefone Fax
244499610 244499601

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
concursos@municipio-portodemos.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   24

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público, por lotes, para a prestação de serviços de ensino nas áreas de
Inglês, Música e actividades física e desportiva.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto, de acordo com as cláusulas descritas no ca-
derno de encargos, a adjudicação de prestação de serviços nas áreas de Inglês,
Música e actividades física e desportiva.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Porto de Mós.

Código NUTS
PT163 CONTINENTE CENTRO — PINHAL LITORAL.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 80.10.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   £        SIM    ¢
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote ¢ vários lotes ¢ todos os lotes ¢

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 15 /09 /2006 e/ou termo 30 /06 /2007

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Orçamento do município de Porto de Mós, com financiamento a conceder nos ter-
mos do disposto no artigo 3.º do regulamento anexo ao despacho n.º 12 591/2006,
de 16 de Junho, da Ministra da Educação.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
1 — Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma
das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.
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2 — Os concorrentes tem que cumprir o estabelecido no despacho n.º 12 591/2006,
de 16 de Junho, do Ministério da Educação.
3 — É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes,
o qual deve assumir a forma jurídica de consórcio quando lhe for adjudicado o
contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das
situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Para avaliação da capacidade financeira devem ser apresentados os documentos re-
feridos no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Para avaliação da capacidade técnica devem ser apresentados os documentos referi-
dos no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 4/2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

015 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: o custo do processo é de 10,50 euros, acrescidos do IVA à taxa em vigor
(2,20 euros) = 12,70 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso deverá ser solicitado por escrito para o endereço mencio-
nado em I.1), sendo levantado pessoalmente ou remetido por via postal. O paga-
mento deverá ser efectuado em numerário ou cheque à ordem do município de Porto
de Mós. O horário para o levantamento do processo é das 9 horas às 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, todos os dias úteis.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 16 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas

Pode assistir qualquer interessado, podendo apenas intervir os concorrentes ou
seus representantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: Auditório do Edifício dos Paços do Conce-
lho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

17 /09 /206

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

ANEXO B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° 01

2) Descrição sucinta
EB1 de Mira de Aire n.º 1 — 78 alunos, EB1 de Mira de Aire n.º 2 — 82 alunos,
EB1 de Alvados — 21 alunos e EB1 de Alcaria — 9 alunos.

3) Extensão ou quantidade
Aulas a 190 alunos.

4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento

Início de execução 15 /09 /2006 /

fornecimento \\ /\\ /\\\\

Lote n.° 02

2) Descrição sucinta
Escola Básica do 1.º Ciclo do Alqueidão da Serra — 73 alunos.

3) Extensão ou quantidade
Aulas a 73 alunos.

4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento

Início de execução 15 /09 /2006 /

fornecimento \\ /\\ /\\\\

Lote n.° 03

2) Descrição sucinta
EB1 de Pedreiras — 63 alunos, EB1 de Tremoceira — 27 alunos, EB1 de Cruz da
Légua — 43 alunos, EB1 de Calvaria de Cima — 70 alunos e EB1 de São Jorge —
62 alunos.

3) Extensão ou quantidade
Aulas a 265 alunos.

4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento

Início de execução 15 /09 /2006 /

fornecimento \\ /\\ /\\\\

Lote n.° 04

2) Descrição sucinta
EB1 de Juncal — 111 alunos, EB1 de Cumeira — 21 alunos, EB1 de Casais Gar-
ridos — 23 alunos, EB1 de Chão Pardo — 12 alunos e EB1 de Andam — 10 alu-
nos.

3) Extensão ou quantidade
Aulas a 177 alunos.

4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento

Início de execução 15 /09 /2006 /

fornecimento \\ /\\ /\\\\

Lote n.° 05

2) Descrição sucinta
EB1 de Arrimal — 46 alunos, EB1 de Mendiga — 30 alunos, EB1 de Cabeça Vea-
da — 12 alunos, EB1 de Serro Ventoso — 30 alunos, EB1 de São Bento — 20
alunos, EB1 de Poço da Chainça — 7 alunos e EB1 de Telhados Grandes — 13
alunos.

3) Extensão ou quantidade
Aulas a 158 alunos.

4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento

Início de execução 15 /09 /2006 /

fornecimento \\ /\\ /\\\\

Lote n.° 06

2) Descrição sucinta
EB1 de Porto de Mós — 162 alunos, EB1 de Corredoura — 50 alunos, EB1 de
Fonte do Oleiro — 26 alunos, EB1 de Tojal de Cima — 12 alunos e EB1 de Ca-
sais de Baixo — 9 alunos.

3) Extensão ou quantidade
Aulas a 292 alunos.
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4) Indicações acerca de uma outra data de início de execução/fornecimento

Início de execução 15 /09 /2006 /

fornecimento \\ /\\ /\\\\

14 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, João Salgueiro.
1000303688

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Vagos Presidente da Câmara Municipal

de Vagos

Endereço Código postal
Rua da Saudade 3840-420

Localidade/Cidade País
Vagos Portugal

Telefone Fax
234799600 234799608

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   06

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de seguros — processo 01/P06.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto a aquisição de serviços de seguros, nos ter-
mos e condições definidos nas especificações constantes do caderno de encargos,
com discriminação dos ramos de seguro e respectivas coberturas.
O presente contrato de seguros abrangerá os ramos seguintes:
a) Acidentes pessoais;
b) Acidentes de trabalho;
c) Incêndio, roubo e adicionais;
d) Automóvel;
e) Responsabilidade civil.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Município de Vagos, Rua da Saudade, 3840-420 Vagos.

Código NUTS
PT161 CONTINENTE CENTRO — BAIXO VOUGA.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 66.33.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Prestação de serviços para realização de seguros que cubram todas as necessidades
do município, prevendo-se um valor estimado de prémios a pagar anualmente de
180 000 euros, englobando este valor todos os encargos e impostos inerentes.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 365  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigidas cauções ou outras garantias.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Orçamento municipal. Os pagamento serão efectuados de harmonia com o previsto
no programa de concurso e caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Não é permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes.
Somente se podem apresentar a concurso empresas devidamente autorizadas pelo
Instituto de Seguros de Portugal, a exercer a actividade de mediação de seguros,
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Outubro, e exerçam a
sua actividade há mais de um ano.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Para a avaliação da capacidade económica, financeira e técnica devem ser apresen-
tados os documentos referidos no artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Para a avaliação da situação jurídica os concorrentes deverão apresentar os do-
cumentos referidos no artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Para a avaliação da capacidade económica e financeira os concorrentes deverão
apresentar os documentos referidos no artigo 10.º do Programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Para a avaliação da capacidade técnica os concorrentes deverão apresentar os do-
cumentos referidos no artigo 10.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £        SIM   ¢
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes
A prestação de serviços somente poderá ser executada por mediadores de seguros
ou corretores, nos termos do disposto do Decreto-Lei n.º 388/91, de 10 de Ou-
tubro.

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
A adjudicação é feita segundo o critério da proposta global economicamente mais
vantajosa, tendo em conta os seguintes factores e subfactores de ponderação, por
ordem decrescente de importância:
1) Preço/franquia mais baixa para as condições propostas: 90%;
2) Experiência com autarquias locais portuguesas: 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 01/P-06.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 01 /09 /2006

Custo: o custo do processo é de 80,63 euros, acrescidos do IVA a taxa legal em
vigor. Acrescerá ao valor do processo os custos de envio a cobrança, por via
postal. Moeda: euro.
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Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso deverá ser solicitado por escrito para o endereço mencio-
nado em I.1), sendo levantado pessoalmente ou remetido a cobrança por via postal.
O pagamento será efectuado em numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câ-
mara Municipal de Vagos. O horário para o levantamento do processo é das 9 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas, todos os
dias úteis.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

13 /09 /2006
Hora: 16 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /09 /2006
Hora: 15 horas. Local: sala de reuniões da Câmara Municipal de Vagos.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

17 de Julho de 2006. — O Vereador do Pelouro, Carlos Neves.
1000303790

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Viana Departamento de Obras
do Castelo

Endereço Código postal
Rua de Cândido dos Reis 4901-877 Viana do Castelo

Localidade/Cidade País
Viana do Castelo Portugal

Telefone Fax
258809300 258809341

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
sec@cm-viana-castelo.pt www.cm-viana-castelo.pt/~sec

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Sistema de saneamento da Zona Industrial — redes de abastecimento de água, dre-
nagem de águas residuais e pluviais — 2.ª fase — Castelo de Neiva.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução da rede de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e plu-
viais.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Castelo de Neiva — Viana do Castelo.

Código NUTS
PT111 Continente Norte — Minho-Lima.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.51-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos, sendo o preço base de
781 108,67 euros, não incluindo o IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 06 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão efectuados de acordo com
a legislação em vigor.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas nos artigos 6.º, 15.º, 16.º e 19.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
As indicadas nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o ponto 19.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o ponto 19.2 do programa de concurso.
Alvará exigido: da 2.ª categoria ou 1.ª e 6.ª subcategorias da 2.ª categoria, sendo que
a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria a que terá de cobrir o valor global da proposta,
e da classe correspondente ao valor da proposta apresentada, isto nos termos do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Valia técnica da proposta — 0,6;
2 Preço — 0,4.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Proc.º 29/A1/06.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 07 /09 /2006

Custo: 250 euros em papel e 25 euros em suporte digital. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque dirigido ao município de Viana do Castelo.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

13 /09 /2006
Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só podem intervir no acto público do concurso representantes dos concorrentes
devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /09 /2006
Hora: 10 horas. Local: sala de reuniões da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
ONORTE.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O processo de concurso e documentos complementares podem ser examinados no
Núcleo de Apoio Administrativo do Departamento de Obras desta Câmara Munici-
pal, durante as horas de expediente, podendo ser solicitadas cópias dessas peças a
partir da data da publicação deste anúncio no Diário da República, até ao dia 7
de Setembro de 2006.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

ANEXO A

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PE-
DIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Viana Secção de Expediente Geral
Castelo da Câmara Municipal de Viana

do Castelo

Endereço Código postal
Rua de Cândido dos Reis 4901-877 Viana do Castelo

Localidade/Cidade País
Viana do Castelo Portugal

Telefone Fax
258809423 258809347

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
sec@cm-viana-castelo.pt www.cm-viana-castelo.pt/~sec

13 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Defensor Olivei-
ra Moura. 1000303706

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Vila Flor

Endereço Código postal
Avenida do Marechal Carmona 5360-303

Localidade/Cidade País
Vila Flor Portugal

Telefone Fax
278510100 278512380

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cm.vilaflor@mail.telepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local ¢ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de ETAR’S em diversas aldeias — 2.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A Câmara Municipal de Vila Flor procura nesta empreitada solucionar o tratamento
de águas residuais dos efluentes das redes de saneamento já instaladas nestas aldeias.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Nas povoações de Alagoa, Arco, Carvalho de Egas, Folgares, Macedinho, Ribeiri-
nha, Valbom e Vilarinho das Azenhas do concelho de Vila Flor.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.00.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A construção de oito ETAR’S nas povoações de Alagoa, Arco, Carvalho de Egas,
Folgares, Macedinho, Ribeirinha, Valbom e Vilarinho das Azenhas.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 180 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Na fase de apresentação de propostas não é exigida qualquer caução.
O valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 5% do preço total do respecti-
vo contrato.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será executada no regime de série de preços e as modalidades de pa-
gamento processar-se-ão por medição mensal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente, tendo em vista a celebração do contrato, em regime de
consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta, satisfaçam as
condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, cumulativamente com as seguintes condições:
1) Quanto aos titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), os que apresentem:
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, contendo as se-
guintes autorizações:
6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor glo-
bal da proposta e integrar-se em que o tipo da obra se enquadra;
11.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeitem, consoante a parte que cada um desses trabalhos cabe na sua pro-
posta e que será indicada em documento anexo àquela;
2) Quanto aos não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas emitido pelo IMOPPI, os que apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por
uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de
concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capa-
cidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitam aquela inscrição
e justifique a classificação atribuída nessa lista;
3) Quanto aos não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas emitido pelo IMOPPI, ou aos que não apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, os que apresentem os documentos rela-
tivos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica
para a execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do progra-
ma de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de con-
curso, nomeadamente os indicados no ponto n.º 15 — documentos de habilitação
dos concorrentes.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de con-
curso, nomeadamente os indicados no ponto n.º 15 — documentos de habilitação
dos concorrentes.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de con-
curso, nomeadamente os indicados no ponto n.º 15 — documentos de habilitação
dos concorrentes.
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior 225 000 euros;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1.º Preço da proposta — Cp;
2.º Valia do sistema de tratamento proposto para cada bacia — Vp;
3.º Garantia de qualidade na construção — Gp.
O valor máximo atingível em cada critério é de 5 pontos, obtendo-se o resultado
final com as seguintes ponderações, em percentagem, de acordo com o que a seguir
se estabelece, por ordem decrescente de importância:
1.º Preço da proposta — 50%;
2.º Valia do sistema de tratamento proposto para cada bacia — 40%;
3.º Garantia de qualidade na construção — 10%;
Obtendo-se a classificação final pela expressão:
Critério n.º 1:
Preço (Cp) — Neste critério, o concorrente que apresentar o melhor preço obterá a
classificação de 5 pontos, sendo a classificação dos restantes concorrentes calcula-
da pela proporcionalidade inversa entre o respectivo valor e o de menor preço apre-
sentado, de acordo com a seguinte fórmula:
FÓRMULA
Cp — classificação da proposta em análise;
P0 — valor da proposta mais baixa;
Pc — valor da proposta em análise;

Critério n.º 2:
Valia do sistema de tratamento proposto para cada bacia (Vp) — A valorização
deste critério será feita tendo em consideração os seguintes factores:
2.1) Descrição e justificação do sistema de tratamento, incluindo previsão dos con-
sumos energéticos — St (20%);
2.2) Perfil hidráulico do sistema — Ph (20%);
2.3) Circuito hidráulico do sistema — Ch (20%);
2.4) Pormenorização dos vários elementos que compõem o sistema de tratamento —
Ps (20%);
2.5) Discriminação, descrição e quantificação dos trabalhos (grau de detalhe) — Dq

(20%).
Nota. — Analisados os pontos referidos anteriormente, os concorrentes serão clas-
sificados por ordem de 0 a 5, de acordo com o referido no ponto 21.2 do programa
de concurso.
O ordenamento das propostas relativamente a este critério será de acordo com a
fórmula:
Critério n.º 3:
Garantia de qualidade na construção (Gp) — a valorização deste critério será feita
tendo em consideração os seguintes factores:
2.1) Nota justificativa do preço proposto — Nj (10%);
2.2) Lista dos preços unitários — Lp (25%).
Considera-se que para efeitos de pontuação a atribuir a cada um dos concorrentes,
esta deverá reflectir o desvio (para baixo ou para cima) do preço da proposta rela-
tivamente ao preço médio das propostas apresentadas, excluindo-se para o efeito a
proposta de maior valor e a proposta de menor valor. Sendo assim, a pontuação
resultará da aplicação da seguinte fórmula:
em que Pm é o preço médio das propostas consideradas em e Pc é o preço da pro-
posta do concorrente em euros;
2.3) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e
plano de equipamento — Pt (30%);
2.4) Plano de pagamentos — Pp (10%);
2.5) Memória descritiva e justificativa — Md (10%);
2.6) Listagem de sistemas equivalentes já instalados e em funcionamento e declara-
ções abonatórias dos respectivos utilizadores — Ls (15%).
Nota. — Analisados os pontos referidos anteriormente, os concorrentes serão clas-
sificados por ordem de 0 a 5, de acordo com o referido no ponto 21.2 do programa
de concurso.
O ordenamento das propostas relativamente a este critério será de acordo com a
fórmula:
Atribuição da classificação.
A valorização máxima de cada factor é de 5 pontos, sendo a pontuação máxima (5)
atribuída sempre ao melhor concorrente. Os restantes concorrentes serão pontuados
da forma seguinte:
Se forem seis concorrentes, a classificação é directa e cada um tem uma pontuação
inteira (5 a 0);
Se forem menos de seis concorrentes, a classificação é directa, começando pela pon-
tuação máxima (5...4...3...);
Se o número de concorrentes for superior a seis, o intervalo de pontuação é obtido
pela fórmula:
FÓRMULA
C — intervalo de pontuação;
Pmáx — pontuação máxima (5);
n — número de concorrentes.
Neste caso, a pontuação será dada da seguinte forma:
FÓRMULA
C — intervalo de pontuação;
Ni — ordem de classificação do concorrente (sendo Ni = 0 para o melhor classificado).
No caso de haver dois ou mais concorrentes iguais, os que estão a seguir sobem
um ou mais escalões;
A classificação dos factores é aproximada à centésima.
A classificação final é aproximada à centésima.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
2006.INF.002.VF1.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

030 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 200 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Mediante pagamento ao município de Vila Flor.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

045 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de in-
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tervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome indi-
vidual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obri-
gue a empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o
nome e o número do bilhete de identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: sala de reuniões do município de Vila Flor.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa ON — Operação Norte — Eixo 1, Medida 1.1.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

7 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Joaquim
Sousa Azevedo. 1000303482

ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Zêzere e Côa, S. A.

Endereço Código postal
Zona Industrial do Fundão, 6230-483
lote 111, fracção D

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
+351 275779330/1 +351 275779339

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
carlostavares@adzc.adp.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção do Ecocentro de Fornos de Algodres.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada compreende a construção do Ecocentro de Fornos de Algodres.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Distrito da Guarda, concelho de Fornos de Algodres.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.70-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.51-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.26.23.10-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   £        SIM   ¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Construção do Ecocentro de Fornos de Algodres, incluindo o edifício de portaria,
vias de serviço internas, cais de descarga, infra-estruturas internas, redes de distri-
buição de águas, rede de drenagem de águas pluviais e residuais, rede eléctrica,
arranjos paisagísticos, vedações e portão, entre outros. Valor não declarado.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 080\ a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário deverá prestar caução correspondente a 5% do preço total do con-
trato, por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado
ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A obra será executada em regime de série de preços.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os concorrentes que sejam agrupamentos de empresas deverão, em caso de adjudi-
cação, associar-se em consórcio externo ou agrupamento complementar de empresas,
em qualquer dos casos em regime de responsabilidade solidária dos consorciados
ou agrupados entre si e com o consórcio externo ou agrupamento complementar de
empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço proposto — 50%;
2 Valia técnica da proposta — 35%;
3 Garantia do cumprimento do prazo — 15%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢



Diário da República, 2.ª série — N.º 145 — 28 de Julho de 2006 (Parte Especial) 13 285

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

010 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 300 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em dinheiro ou cheque à ordem da Águas do Zêzere e Côa, S. A.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

30 /08 /2006
Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus representan-
tes, devidamente identificados e credenciados para o acto, até ao limite de três repre-
sentantes por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 11 horas. Local: morada da entidade adjudicante indicada no anexo A, 1.2).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Fundo de Coesão (2000-2006). Projecto n.º 2000/PT/16/C/PE/015, no contexto da
candidatura apresentada pela entidade adjudicante.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

19 /07 /2006

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Águas do Zêzere e Côa, S. A.

Endereço Código postal
Centro de Tratamento de Resíduos 6230-000
Sólidos Urbanos, Quinta das Areias,
Estrada de Peroviseu, Alcaria

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
+351 275779330/1 +351 275779339

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
carlostavares@adzc.adp.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Águas do Zêzere e Côa, S. A.

Endereço Código postal
Centro de Tratamento de Resíduos 6230-000
Sólidos Urbanos, Quinta das Areias,
Estrada de Peroviseu, Alcaria

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
+351 275779330/1 +351 275779339

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
carlostavares@adzc.adp.pt

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PE-
DIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Águas do Zêzere e Côa, S. A.

Endereço Código postal
Zona Industrial do Fundão, 6230-483
lote 111, fracção D

Localidade/Cidade País
Fundão Portugal

Telefone Fax
+351 275779330/1 +351 275779339

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
carlostavares@adzc.adp.pt

19 de Julho de 2006. — Carlos Tavares. 3000211496

APA — ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
APA — Administração do Porto Presidente do Conselho
de Aveiro, S. A. de Administração

Endereço Código postal
Edifício 9 3830-565

Localidade/Cidade País
Forte da Barra, Gafanha da Nazaré Portugal

Telefone Fax
234393300 234393399

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@portodeaveiro.pt www.portodeaveiro.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1  ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1  ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1  ¢ Se distinto, ver anexo A

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Realização, seja por que meio for, de actividades de construção ou de engenha-
ria civil, referidas no anexo XI da Directiva 93/38 £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?  NÃO ¢         SIM £

II.1.5) Nome dado ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução do Parque Logístico em Área Adjacente ao Terminal de
Granéis Líquidos do Porto de Aveiro.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada compreende as seguintes especialidades:
Terraplenagem;
Drenagem;
Pavimentação;
Rede de abastecimento de água;
Rede de combate a incêndios;
Edificações;
Esteiras de tubagens;
Infra-estruturas eléctricas e telefónicas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, distrito de Aveiro, Portugal.

Código NUTS
PT161 CONTINENTE CENTRO — BAIXO VOUGA.
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II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto45.11.12.90-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO    ¢         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para

Um lote  £ Vários lotes £ Todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO    ¢         SIM    £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Preço base: 2 800 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 07  a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução é de 5% do montante da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Fundos próprios da APA, do Estado Português e da União Europeia.
Remuneração ao empreiteiro pela modalidade de «série de preços» e os pagamentos
efectuados de acordo com os artigos 21.º, 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
As empresas em nome individual ou as sociedades podem agrupar-se entre si para
apresentar propostas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições
legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas e com-
provem que cada uma delas cumpre os requisitos exigidos no n.º 15 do programa do
concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente perante o
dono da obra pela manutenção da sua proposta, com todas as consequências legais.
No caso de adjudicação, as empresas do agrupamento associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de agrupamento
complementar de empresas de acordo com o disposto na Lei n.º 4/73, de 4 de Ju-
nho, ou de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária em conformi-
dade com o Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
A fixação de critérios de avaliação da capacidade económica e financeira dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso, na parte respeitante ao equilí-
brio financeiro, terá em conta os indicadores de liquidez geral e autonomia financei-
ra com a definição e os valores de referência constantes da portaria em vigor,
publicada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Ja-
neiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cu-
mulativamente os valores de referência previstos nessa portaria, relativos ao últi-
mo exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples dos três últimos
exercícios.
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 50% do preço base do concurso;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes
autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, em classe correspondente ao valor da sua proposta;
1.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitem;
2.ª subcategoria da 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitem;
1.ª subcategoria da 4.ª categoria, em classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitem;
7.ª subcategoria da 4.ª categoria, em classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitem;
b) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas
no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual indicará os

elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de alvará de construção emitido 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, capaci-
dade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, in-
dicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso;
d) Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia, nas
condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
e) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da União
Europeia, nos termos desse Acordo e respectivos instrumentos de aplicação;
f) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo.
Os documentos de habilitação dos concorrentes são os indicados no artigo 15.º do
programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Ver artigo 15.6 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Ver artigo 15.7 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público  ¢ Concurso limitado  £ Processo por negociação  £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de impor-
tância) ¢

a) Factor «preço» (0,60);
b) Factor «garantia da qualidade de execução» (0,40).

Por ordem decrescente de importância

NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
PI-08/06.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 28 /08 /2006

Custo: 1000 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Levantamento no local referido em I.1) deste anúncio, cujo pagamento será efectua-
do em numerário ou em cheque passado à ordem da APA — Administração do
Porto de Aveiro, S. A., sendo o horário de funcionamento da Tesouraria das 9 ho-
ras e 30 minutos às 12 horas e das 14 às 16 horas, durante os dias úteis da semana.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

11 /09 /2006

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos
pedidos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

067 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Todas, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devida-
mente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 12 /09 /2006

Hora: 10 horas. Local: sede da APA, S. A.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
O financiamento será garantido por fundos próprios da APA, do Estado Português
e da União Europeia, designadamente do FEDER.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

14 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Luís de Azevedo Cacho. 1000303792
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API PARQUES — GESTÃO DE PARQUES
EMPRESARIAIS, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
API PARQUES — Gestão de Parques Empresariais, S. A.
Endereço postal:
Rua de Artilharia Um, 79, 7.º
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1250-038.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção Técnica.
À atenção de:
Engenheiro Filipe Tito Nunes.
Telefone:
+351 213827767.
Fax:
+351 213860900.
Correio electrónico:
filipe.nunes@apiparques.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
http://www.apiparques.pt/
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Outro: sociedade anónima de capitais públicos.
Outro: gestão de parques empresariais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudican-
tes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Execução das infra-estruturas do pólo B da Zona de Actividades Logísticas
(ZAL) de Sines — 1.ª fase.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:

a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: Sines — Portugal.
Código NUTS: PT181.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
O contrato tem por objecto a realização dos trabalhos de construção da primeira
fase das infra-estruturas do pólo B da Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de
Sines.
Os trabalhos são os descritos no projecto e incluem, nomeadamente as seguin-
tes obras:
a) A montagem e desmontagem do estaleiro e elaboração das telas finais;
b) No acesso central (zona 7):
A rede viária;
A rede de drenagem pluvial e obras acessórias;
A rede de abastecimento de águas;
A rede de drenagem de águas residuais domésticas e industriais;
c) Na zona de serviços:
Os arruamentos;
A rede de drenagem de águas pluviais;
A rede de drenagem de águas residuais domésticas e industriais;
A rede de abastecimento de águas;
As instalações eléctricas e iluminação;
As instalações de telecomunicações;
d) Na zona operacional:
Os arruamentos;
A rede de drenagem de águas pluviais;
A rede de drenagem de águas residuais domésticas e industriais;
A rede de abastecimento de águas;
As infra-estruturas eléctricas;
As instalações de telecomunicações;
e) Nas ligações às redes:
A rede de abastecimento de águas;

A rede de drenagem;
A estação elevatória;
O equipamento electromecânico;
As instalações eléctricas e de telegestão;
f) Os trabalhos de paisagismo;
g) Todos os trabalhos preparatórios e complementares.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45111290.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.
Valor entre 7 500 000,00 e 10 500 000,00.
Divisa: euro.

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor
correspondente a 5% do montante global de adjudicação, nos termos referidos
no artigo 27.º do programa de concurso.
Para garantia do cumprimento do contrato objecto do concurso será efectuado,
em cada um dos pagamentos parciais a que o adjudicatário tiver direito, um
desconto de 5% do valor de cada pagamento, excepto nos casos em que este
tenha comprovado a celebração de contrato de seguro pelo preço total da em-
preitada.
O desconto para a garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito
de títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos que a cau-
ção acima referida.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Os pagamentos serão efectuados de acordo com os autos de medição mensais
aprovados, no prazo de 60 após a recepção das respectivas facturas.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empre-
sas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade soli-
dária ou de agrupamento complementar de empresas (ACE).
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:
Não.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os documentos previstos no artigo 10.º do programa de concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Atendendo às demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2003, 2004
e 2005, os concorrentes terão que satisfazer cumulativamente os valores dos
seguintes indicadores, sob pena de exclusão:
a) Situação líquida positiva, reportada ao último dia de cada um desses exer-
cícios;
b) Os seguintes rácios para cada um desses exercícios:
i) Liquidez geral, que corresponde ao quociente entre o somatório das existên-
cias, disponibilidades e das dívidas de terceiros a curto prazo e o passivo a
curto prazo, igual ou superior a 110%;
ii) Autonomia financeira, que corresponde ao quociente entre o valor dos capi-
tais próprios e o activo líquido total, igual ou superior a 15%.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os documentos previstos no artigo 10.º do programa de concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
1) Os concorrentes terão que satisfazer cumulativamente as seguintes condições
técnicas, sob pena de exclusão:
a) Serem titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as auto-
rizações correspondentes:
i) Empreiteiro geral de obras de urbanização da 2.ª categoria (Vias de comuni-
cação, obras de urbanização e outras infra-estruturas) em classe correspondente
ao valor global da sua proposta;
ii) 1.ª e 4.ª subcategorias da 1.ª categoria, da classe 1;
iii) 8.ª e 9.ª subcategorias da 2.ª categoria, da classe 3;
iv) 1.ª, 2.ª, 3.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria, das classes 1, 2, 4 e 2,
respectivamente;
v) 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe 5;
b) Terem concluído, entre os anos 2001 e 2005, uma empreitada de obras de
urbanização de valor igual ou superior a 70% do preço máximo da empreitada
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definido no caderno de encargos, ou terem participado em consórcio constituí-
do para o efeito com responsabilidade individual de execução não inferior àque-
le valor;
2) Os concorrentes que não cumpram a condição referida na alínea a) do núme-
ro anterior não serão excluídos no caso de apresentarem o certificado previsto
na alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso, desde que ade-
quado à obra posta a concurso, o qual deve indicar os elementos de referência
relativos à idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica que permiti-
ram a sua inscrição em lista oficial de empreiteiros, justificando a classificação
atribuída nessa lista, ou ainda no caso de apresentarem todos os documentos
referidos no n.º 3 do mesmo artigo.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
Preço — 0,60;
Controle da qualidade na execução dos trabalhos — 0,20;
Experiência profissional do director técnico da empreitada — 0,15;
Programa de trabalhos — 0,05.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
ZP3.1.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 21/09/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 1210,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou mediante cheque visado e emitido à ordem da API PAR-
QUES — Gestão de Parques Empresariais, S. A.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 29/09/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 02/10/2006.
Hora: 10.
Lugar: o indicado no ponto I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado,
com um limite de dois representantes por concorrente, mas nele só podem
intervir os concorrentes e ou representantes seus devidamente credenciados,
bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome
individual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no caso de intervenção
dos representantes de empresas em nome individual e de sociedades ou de
agrupamentos complementares de empresas, a exibição dos respectivos bilhetes
de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em
nome individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o nome e o nú-
mero do bilhete de identidade do(s) representante(s)

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes, Eixo Prioritário 2 —
Reforço da coordenação intermodal, Medida 2.3 – «Desenvolver uma rede na-
cional de logística».

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 18/07/2006.

18 de Julho de 2006. — Os Administradores: Albertino José Santa-
na — Fernando Manuel Vaz-Zeller Gomes da Silva. 3000211576

EDM — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
MINEIRO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EDM — Empresa de Desenvolvimento
Mineiro, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Sampaio e Pina, 1, 7.º 1070-248 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213849150 213849169

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
edm.ata@edm.pt http://www.edm.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de recuperação ambiental da antiga área mineira de Covas.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Estabilização e modelação de terrenos, revestimento, selagem de galerias, drenagem
e integração paisagística das escombreiras.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.11.25.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.26.23.10-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.11.12.40-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.11.27.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.11.27.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £
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II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 270 a partir da data da consignação (para
obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação, em todos os pagamentos
será deduzida a mesma percentagem para reforço dessa caução.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente num agrupamento complementar de empresas, agrupamen-
to europeu de interesses económicos ou em consórcio externo, em qualquer das
circunstâncias em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebra-
ção do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
As indicadas no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar:
a) Alvará de construção da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria em classe correspon-
dente ao valor global da proposta, a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria e as 1.ª, 7.ª, 9.ª
e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria da classe correspondente à parte dos trabalhos
que respeitem;
b) Demais documentos indicados no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço — 80%;
2 Valia técnica da proposta — 20%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 11 /08 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 1250 euros mais IVA (à taxa aplicável). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque passado à ordem da entidade indicada em I.1).

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

01 /09 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e os seus representantes devidamente credenciados, em conformida-
de com o programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 04 /09 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora: 10 horas. Local: o indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa operacional da Região Norte.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

18 de Julho de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
José Manuel Gaspar Nero. 3000211535

EMPRESA DE ELECTRICIDADE E GAZ, L.DA

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Empresa de Electricidade e Gaz, L.da

Endereço Código postal
Estrada Regional n.º 4, 1.ª, 147 9504-511
a 149 — Caminho da Levada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296202000 296202296

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
lmbgomes@eda.pt www.eeg.pt

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

04 /08 /2006

Hora: 17 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /08 /2006

Hora: 10 horas. Local: Empresa de Electricidade e Gaz, L.da, Estrada Regional n.º 4 —
1.ª, 147 a 149 — Caminho da Levada, 9500-511 — Ponta Delgada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O anúncio relativo a esta empreitada foi publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 108, de 5 de Junho de 2006.
A entrega das propostas foi adiada para o dia 4 de Agosto de 2006, até às 17 ho-
ras, ficando a abertura para o dia 7 de Agosto de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

12 / 07 /2006

12 de Julho de 2005. — O Gerente, David Luís Ramalhinho Estrela.
1000303712

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E P. E. Direcção de Estradas de Viana

do Castelo

Endereço Código postal
Rua da Bandeira, 415 4901-870 Viana do Castelo

Localidade/Cidade País
Viana do Castelo Portugal

Telefone Fax
258809860 258829981

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
devct@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Conservação corrente por contrato no distrito de Viana do Castelo — zona norte.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Realização de trabalhos de conservação corrente curativa e preventiva de pavimen-
tos, conservação de bermas e valetas, de órgãos de drenagem, de obras de arte, tra-
balhos de actividades ambientais (ceifa de ervas e controle de vegetação) e seguran-
ça rodoviária.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura,
Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira.

Código NUTS
PT111 Minho-Lima.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.41-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 334 km/ano.
O preço base do concurso é de 2 395 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 1 945 000 euros de drena-
gem e tratamento de taludes.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 36 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência
de verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinan-
ciamento obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qual-
quer vínculo, mas, no caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou
agrupamento europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
contendo as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global da proposta;
7.ª subcategoria da 5.ª categoria e das classes correspondentes à parte dos trabalhos
a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de
Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI,
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneida-
de, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a con-
curso, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes sa-
tisfazer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5
de Agosto, os seguintes valores:
Liquidez geral > 110%;
Autonomia financeira > 15%;
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá
pelo menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 239 500 euros (10,00%
do valor estimado do contrato);
d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento
das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela re-
partição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de
acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setem-
bro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competen-
te do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao paga-
mento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC,
na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade,
a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A,
ou IRS, acompanhadas do respectivo anexo I, relativas anos 2003, 2004 e 2005,
e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a em-
presa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva de-
claração.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado nas cláusu-
las 13.12 e 7.8 do caderno de encargos, designadamente do(s):
Um engenheiro civil director técnico da empreitada;
Um responsável pela obra em geral, com licenciatura ou bacharelato em Engenha-
ria Civil, em permanência na obra;
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Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho (gestor do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho — ver cláusula
7.8.13 do CE);
Um técnico com formação em SHST nível III ou V, caso o responsável pela imple-
mentação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho não tenha um
tempo de afectação de 100% (ver cláusula 7.8.14 do CE);
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Valia técnica da proposta — 40%:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20%:
K
1
 — Plano de trabalhos — 9%:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3%;
K
1.2

 — Planeamento das frentes de trabalho — 3%;
K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3%;
K
2
 — Plano de mão-de-obra — 4%;

K
3
 — Plano de equipamento — 4%;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3%;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15%:
K
5
 — Rendimentos de trabalho — 2,5%;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 2,5%;

K
7
 — Meios a utilizar — 2,5%;

K
8
 — Origem dos materiais a incorporar na obra — 2,5%;

K
9
 — Estaleiro — 2,5%;

K
10

 — Serviços afectados — 2,5%;
a3) Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho — 5%:
K
11

 — Lista para adaptação/complemento do Plano de Segurança e Saúde e Compi-
lação Técnica — 2%;
K
12

 — Lista de Planos de Monitorização e Prevenção — 3%;
b) Preço — 60%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 400/2006/COC/DEVCT.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 580 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

18 /09 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só
poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse
efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 19 /09 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
de Viana do Castelo, Rua da Bandeira, 415, 4901-870 Viana do Castelo.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.

19 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000211562

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Vila Real

Endereço Código postal
Largo do Conde de Amarante 5000-529 Vila Real

Localidade/Cidade País
Vila Real Portugal

Telefone Fax
259309070 259322562

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
devrl@estradasdeportugal.pt www.estradasdeportugal.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público ¢ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
EN 206 — beneficiação entre Vila Pouca de Aguiar e Argemil — 1.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada visa fundamentalmente a melhoria das características geomé-
tricas de traçado e um reforço do pavimento através da aplicação de misturas betu-
minosas. Tem ainda como objectivo a melhoria dos sistemas de drenagem e de sina-
lização e segurança, a conservação de cinco obras de arte (um pontão e quatro
passagens hidráulicas) e todos os trabalhos preparatórios, complementares ou aces-
sórios, requeridos pelas obras que integram a empreitada.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Valpaços.

Código NUTS
PT118 Alto Trás-os-Montes.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.42-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £
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II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 28 km.
O preço base do concurso é de 5 850 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 518 000 euros de terraple-
nagem, 1 042 000 euros de drenagem; 3 018 000 euros de pavimentação; 579 000
euros de equipamentos de sinalização e segurança e 45 000 euros de obras de arte
correntes, de betão ou metálicas.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 540 a partir da data da consignação (para
obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência
de verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinan-
ciamento obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qual-
quer vínculo, mas, no caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou
agrupamento europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
contendo as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global da proposta;
3.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria e 2.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria e
das classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concor-
rente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de
Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua
idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes sa-
tisfazer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5
de Agosto, os seguintes valores:
Liquidez geral > 110%;
Autonomia financeira > 15%;
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá
pelo menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 3 500 000 euros
(59,83% do valor estimado do contrato);
d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento
das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela re-
partição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de
acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setem-
bro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competen-
te do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;

d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao paga-
mento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC,
na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade,
a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A,
ou IRS, acompanhadas do respectivo anexo I, relativas aos anos 2003, 2004 e
2005, e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva de-
claração.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado nas cláusu-
las 13.12, 7.8, 7.9, 13.27 e 7.10 do caderno de encargos, designadamente do(s):
Um engenheiro civil director técnico da empreitada;
Um engenheiro civil responsável pela obra em geral em permanência na obra;
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho (gestor do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho — ver cláusula
7.8.13 do CE);
Um técnico com formação em SHST nível III ou V, caso o responsável pela imple-
mentação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho não tenha um
tempo de afectação de 100% (ver cláusula 7.8.14 do CE);
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão Ambiental (ver cláusu-
la 7.9 do CE);
Um responsável pelo acompanhamento arqueológico da empreitada (ver cláusula
13.27 do CE);
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (ver cláu-
sula 7.10 do CE);
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Valia técnica da proposta — 50%:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20%:
K
1
 — Plano de trabalhos — 9%:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3%;
K
1.2

 — Planeamento das frentes de trabalho — 3%;
K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3%;
K
2
 — Plano de mão-de-obra — 4%;

K
3
 — Plano de equipamento — 4%;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3%;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15%:
K
5
 — Rendimentos de trabalho — 2,5%;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 2,5%;

K
7
 — Meios a utilizar — 2,5%;

K
8
 — Origem dos materiais a incorporar na obra — 2,5%;

K
9
 — Estaleiro — 2,5%;

K
10

 — Serviços afectados — 2,5%;
a3) Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho — 5%:
K
11

 — Lista para adaptação/complemento do Plano de Segurança e Saúde e Compi-
lação Técnica — 2%;
K
12

 — Lista de Planos de Monitorização e Prevenção — 3%;
a4) Gestão Ambiental — 5%:
K
13

 — Compilação do Sistema Documental para o Ambiente — 2%;
K
14

 — Programa Preliminar de Gestão Ambiental — 3%;
a5) Gestão da Qualidade — 5%:
K
15

 — Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade do Concorrente para o
Empreendimento — 2%;
K
16

 — Plano da Qualidade preliminar — 3%;
b) Preço — 50%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢
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ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 408/2006/EMP/DEVRL.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

015 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 1416 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou por cheque visado passado à EP — Estradas de Portugal, E. P. E.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

26 /09 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só
poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse
efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /09 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
de Vila Real, Largo do Conde de Amarante, Vila Real.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

NÃO    ¢        SIM    £

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

19 /07 /2006

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

19 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000211565

SATA — GESTÃO DE AERÓDROMOS, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
SATA — Gestão de Aeródromos, S. A. Presidente do Conselho

de Administração

Endereço Código postal
Avenida do Infante D. Henrique, 55, 2.º 9500-150 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296209710 296672090

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
duarte.cunha@sata.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de limpeza nos edifícios da Aerogare, da Torre de Controlo e
do Aquartelamento dos Bombeiros do Aeroporto da Ilha do Pico — Açores.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Serviços de limpeza do interior e do exterior dos edifícios da Aerogare, da Torre de
Controlo e do Aquartelamento dos Bombeiros do Aeroporto da Ilha do Pico, Aço-
res, incluindo equipamentos e produtos de limpeza.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Aeroporto da Ilha do Pico, concelhos da Madalena e de São Roque, Ilha do Pico,
Região Autónoma dos Açores, Portugal.

Código NUTS
200 — Região Autónoma dos Açores, Portugal.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 84PIX.

V.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

29 /08 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia
Hora: 15 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 30 /08 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £
Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O anúncio deste concurso foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia,

S115 — 122764, de 20 de Junho de 2006, no Diário da República, 3.ª série,
n.º 124, de 29 de Junho de 2006, e no Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores, 2.ª série, n.º 26, de 27 de Junho de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

14 /07 /2006

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

14 de Julho de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
António Maurício de Sousa. 1000303711

SOCIEDADE METROPOLITANA
DE DESENVOLVIMENTO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Sociedade Metropolitana Presidente do Conselho
de Desenvolvimento, S. A. de Administração

Endereço Código postal
Edifício do Governo Regional, 9004-527 Funchal
3.º andar, Avenida de Zarco

Localidade/Cidade País
Funchal Portugal

Telefone Fax
351 291280302 351 291282076

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@metropolitana.com.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro ¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    £         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de reconversão do porto do Funchal.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste essencialmente na construção de um auto-silo com cerca de
500 lugares, de um edifício de serviços e no reperfilamento e arranjos exteriores da
Avenida de Sá Carneiro, incluindo os trabalhos fundações, estruturas, construção
civil, instalações hidráulicas e eléctricas, mecânicas e climatização, arranjos exte-
riores.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Funchal, Madeira — Portugal.

Código NUTS
PT 300.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.23.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade da obra e o valor base do concurso é de
18 500 000 euros, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 18 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para admissão a concurso não será exigida qualquer caução, mas após a adjudica-
ção será exigida uma caução de 10% do valor da obra, sendo 5% prestados após a
adjudicação e mais 5% de cada factura na altura do respectivo pagamento.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é capitais públicos e próprios, sendo o pagamento feito por medi-
ção nos termos previstos no referido diploma.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso podem apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas,
os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta, satisfaçam
as condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;
b) A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes para a execução da obra posta a concurso é feita com base no quadro
de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum con-
corrente que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil inferior
previstos na referida portaria, em qualquer das seguintes situações:
i) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referencia-
dos, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declara-
ções anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
ii) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais;
c) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
i) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra do mesmo tipo, de valor não
inferior a 60% do valor base da empreitada;
ii) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
iii) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes
ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço económico euro-
peu;
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compro-
misso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu;
c) Para admissão ao presente concurso, deverá o concorrente apresentar os do-
cumentos exigidos em 15.1 e 15.3 do programa do concurso, ou só os documentos
exigidos em 15.1 e 15.2 do programa do concurso, ou o alvará de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo IMOPPI para os concorrentes que do mesmo sejam
titulares, o qual deve conter:
1):
I) A habilitação de empreiteiro geral de obras de edifícios de construção tradicio-
nal na 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta; ou
II) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
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2) As 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9 subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª, 6.ª, 8.ª,
9.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, as 1.ª, 2.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª,
13.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria e as 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e
12.ª subcategorias da 5.ª categoria na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeite(m), caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) De acordo com o ponto 15.1 do programa de concurso:
a1) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documentos equivalentes emitido
pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal;
a2) Cópia das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos
de IRS ou IRC, nas quais se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso,
documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a em-
presa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva de-
claração;
b) De acordo com o ponto 15.2 do programa de concurso, para os concorrentes ti-
tulares de certificados de inscrição em lista oficial de empreiteiros:
b1) Alvará de empreiteiro de obras públicas (ou cópia do mesmo), emitido pelo
IMOPPI, contendo as autorizações referidas no n.º 6.2, e, se for o caso, declaração
que mencione os subempreiteiros;
Ou, caso o concorrente não possua o alvará indicado na alínea anterior:
b2) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de refe-
rência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo 1 constante da
Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e, se for o caso, declaração que mencione
os subempreiteiros;
c) De acordo com o ponto 15.3 do programa de concurso, para os concorrentes não
titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
bem como pelos concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre
Contratos Públicos, da Organização Mundial do Comércio:
c1) Balanços ou extractos desses balanços, sempre que a publicação dos balanços
seja exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal;
c2) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da
empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) De acordo com o ponto 15.1 do programa de concurso:
a1) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
a2) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes;
os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
a3) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de caracte-
rísticas especiais, indicando, num ou noutro caso, se se trata de equipamento pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma;
a4) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a1);
b) De acordo com o ponto 15.2 do programa de concurso, os concorrentes titulares
de certificados de inscrição em lista oficial de empreiteiros deverão ainda apresentar
os seguintes documentos:
b1) Alvará de empreiteiro de obras públicas (ou cópia do mesmo), emitido pelo
IMOPPI, contendo as autorizações referidas no ponto III.2.1.1) c), e, se for o caso,
declaração que mencione os subempreiteiros;
Ou, caso o concorrente não possua o alvará indicado na alínea anterior:
b2) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de refe-
rência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo 1 constante da
Portaria n.º 104/2001, de 21, de Fevereiro, e, se for o caso, declaração que mencione
os subempreiteiros;
c) De acordo com o ponto 15.3 do programa de concurso, os concorrentes não ti-
tulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou que
não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
bem como pelos concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre
Contratos Públicos, da Organização Mundial do Comércio:
c1) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista
das obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa
execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o mon-
tante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo
com as regras da arte e regularmente concluídas;
c2) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos
seus quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £        SIM   £

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações com-
plementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\
ou para processos abaixo do limiar

no Diário da República \\\\\\ IIIª Série

\\\\ /\\\\ de \\ /\\ /\\\\

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Menor preço da proposta para a realização da obra (50%);
2 Melhor adequação técnica da proposta (40%):
a) Valor técnico da proposta evidenciado na memória descritiva e justificativa —
60% do factor;
b) Programa de trabalhos, na adequação do plano de trabalhos ao plano de equipa-
mento e de mão-de-obra — 40% do factor;
3 Menor prazo de conclusão da obra (10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Obra n.º 03/2006.

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 045 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 1000 euros mais IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Durante o horário de expediente, com pagamento em cheque emitido à ordem da
Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A.

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 075 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas.
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IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista \\ /\\ /\\\\

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devida-
mente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: Edifício do Governo Regional — 3.º andar, Avenida de
Zarco — Funchal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) No que respeita a:
IV.3.3) As propostas poderão ser enviadas pelo correio (CTT), sob registo e com
aviso de recepção, ou entregues pessoalmente, contra recibo, no endereço indicado
em I.1);
b) O órgão responsável pelos processos de recurso hierárquico é o conselho de
administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S. A. Os prazos
para a interposição dos recursos hierárquicos encontram-se previstos no artigo 99.º
do Decreto-Lei n.º 59/99 e serão interpostos no próprio acto do concurso no caso
do artigo 88.º ou no prazo de 15 dias nos casos dos artigos 49.º e 98.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Em IV.2) os factores de escolha da proposta economicamente mais vantajosa serão
aferidos da seguinte forma:
Para atribuir classificação ao factor 1 — preço da proposta, a pontuação é calcula-
da pela seguinte expressão:

P = a × Vp2 + b × Vp + c

em que:
P — pontuação atribuída;
Vp — valor da proposta em análise:

a = -20 : (1,252 × V
B

2 — 2,5 × V
-b
 × V

B
 + V

-b
2)

b = -2 × a × V
-b;

c = 20 + a × V
-b

2

em que:
V
B
 — valor base do concurso;

V
-b

 — valor da proposta mais baixo.
As propostas que excedam o valor base do concurso em 25% serão pontuadas com
0 valores.
A classificação do segundo factor — a adequação técnica da proposta — será ava-
liada por dois subfactores:
2 — a) Valor técnico da proposta evidenciado na memória descritiva e justificativa —
60% do factor 2.
2 — b) Programa de trabalhos, na adequação do plano de trabalhos ao plano de
equipamento e de mão-de-obra — 40% do factor 2.
Para efeitos de classificação do factor 3 — prazo, a classificação será disposta numa
escala de 0 a 20 valores, sendo que:
Ao prazo global da proposta que seja superior ao prazo base será atribuída a clas-
sificação 0 valores;
Ao prazo global da proposta que seja inferior a 14 meses será atribuída a classifi-
cação de 0 valores;
A classificação de 20 valores será atribuída à proposta que apresente o menor pra-
zo dentro do intervalo compreendido entre o prazo base e os 14 meses;
A classificação atribuída às propostas que apresentarem prazos intermédios será
obtida através da aplicação da seguinte fórmula:
Pontuação = 20 valores × (prazo mais baixo/prazo da proposta em análise)
A classificação final obtida será a seguinte:

Classificação = (factor 1) × 0,5 + (subfactor 2.a × 0,60 + subfactor 2b × 0,40) ×
× 0,40 + (factor 3) × 0,1

II.1.8.1) Descrito no Regulamento (CE) n.º 2151/2003, da Comissão, de 16 de De-
zembro de 2003, publicado no JOCE, n.º L329/1, de 31 de Dezembro, que altera o
Regulamento (CE) n.º 2195/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo
ao Vocabulário Comum para os Contratos públicos (CPV).

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

18 /07 /2006

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

17 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Pedro França Ferreira. 1000303707

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Olhão Secção de Aprovisionamento

e Armazém do Município de Olhão

Endereço Código postal
Largo de Sebastião Martins Mestre 8700-952

Localidade/Cidade País
Olhão Portugal

Telefone Fax
289700100 289700111

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
camara.olhao@mail.telepac.pt www.cm-olhao.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A quantidade previsível de refeições a confeccionar e fornecer é de: 90 000 almo-
ços/ano (450 por dia) e 50 000 merendas/ano (250 por dia).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 08 /08 /2006

Custo: ———————— Moeda: ————————

Condições e forma de pagamento:

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

14 /08 /2006
Hora: 17 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /08 /2006
Hora: ——————— Local: sala de reuniões do Edifício Sede do Município.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Com o presente anúncio rectificam-se os pontos II.2.1.), IV. 3.2), IV.3.3) e IV.3.7.2)
do anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 136, de
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17 de Julho de 2006, referente ao concurso público «Prestação de serviços de
confecção e fornecimento de refeições nos jardins-de-infância e na E. B. 1 n.º 3
(Cavalinha)»

18 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 1000303757

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Zêzere e Côa, S. A. Administrador Executivo

Endereço Código postal
Rua de Soeiro Viegas, 21, 2.º, 6300-758 Guarda
esquerdo, A

Localidade/Cidade País
Guarda Portugal

Telefone Fax
+351 271225317 +351 271221955

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@adzc.adp.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Nome dado ao contrato pela entidade adjudicante
Subsistemas de Saneamento do Mondego Superior — concurso A.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

31 /08 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora: 18 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Todas as interessadas, mas só podendo intervir no máximo de duas por concorren-
te, devidamente credenciadas por este.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 01 /09 /2006 ou ———— dias a contar da publicação do anúncio
no Diário da República, ou

no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas £

Hora: 10 horas. Local: Rua de Soeiro Viegas, 21, 2.º, esquerdo, A, Guarda.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Este anúncio trata de uma rectificação aos pontos IV.3.3) e IV.3.7.2) do anúncio
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 113, de 12 de Junho de 2006.
Para cumprimento do previsto e disposto no n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, informam-se todos os interessados que foram prestados
esclarecimentos relativos ao concurso acima identificado.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

18 / 07 /2006

18 de Julho de 2006. — O Administrador Executivo, Nelson Geada.
1000303759

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Sines Departamento de Obras e Ambiente

Endereço Código postal
ZIL-II, Parque de Viaturas 7520

Localidade/Cidade País
Sines Portugal

Telefone Fax
269630230 269630239

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
doa@mun-sines.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 02 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo \\ /\\ /\\\\

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 120, de 23 de Junho de 2006, sob o registo n.º 1000302314.

17 de Julho de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000211345
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 4 de Julho de
2006, foi atribuída a utilidade turística, a título definitivo, ao Hotel
Fátima Plaza de três estrelas, sito na Avenida do Beato Nuno, em
Fátima, concelho de Ourém, distrito de Santarém, de que é proprietá-
ria Hotel Aparições de Fátima, S. A.

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto nos
artigos 2.º, n.os 1 e 2; 3.º, n.º 1, alínea a) (com a redacção dada pelo
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro); 5.º, n.º 1,
alínea a); 7.º, n.os 1 e 3; e 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 423/83, de
5 de Dezembro, valendo por um prazo de sete anos, contado a partir
da data de abertura do estabelecimento ao público, titulada pela licen-
ça de utilização turística (LUT), emitida pela Câmara Municipal de
Ourém em 23 de Setembro de 2005, ficando, nos termos do disposto
no artigo 8.º do referido decreto-lei, dependente do cumprimento dos
seguintes condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a
classificação de hotel de três estrelas;

b) A empresa não poderá realizar, sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de Utili-
dade Turística, quaisquer obras que impliquem alteração do pro-
jecto aprovado ou das características arquitectónicas do edifício
respectivo.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o dispos-
to no artigo 22.º daquele diploma, a empresa proprietária e explo-
radora do estabelecimento fica isenta, relativamente à propriedade
e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil e à
Inspecção-Geral das Actividades Culturais, desde a data de emissão
da LUT, por um prazo correspondente ao legalmente estabelecido
para efeitos de isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI) —
sete anos — de acordo com o artigo 43.º do Estatuto de Benefícios
Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2000, de 3 de
Julho, conjugado com o n.º 6 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 287/
2003, de 12 de Novembro, isto é, de 23 de Setembro de 2005 até
23 de Setembro de 2012.

10 de Julho de 2006. — Pela Comissão de Utilidade Turística,
Margarida Carmo. 3000211594

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 4 de Julho
de 2006, foi prorrogado o prazo de validade da utilidade turística
atribuída, a título prévio, ao Hotel Residencial Travel Park Lis-
boa, sito na Avenida do Almirante Reis, 64, em Lisboa, requerida
por Mivom — Móveis e Decorações, L.da, até 5 de Março de 2007,
devendo o empreendimento abrir ao público até 5 de Setembro de
2006.

A declaração de utilidade turística, prévia, do referido empreendi-
mento foi concedida por despacho de 5 de Dezembro de 2002, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 31, de 6 de Fevereiro de
2003.

10 de Julho de 2006. — Pela Comissão de Utilidade Turística,
Margarida Carmo. 3000211481

Direcção Regional da Economia do Centro

Éditos

Faz-se 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 Leiria, e na Direcção Regional da Economia
do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, 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. — Área de
Rede Litoral Centro, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 1164,04 m de ap. 12 LAT para o PT LRA 75 em Porto Carro
a PT LRA 554C de SMAS — Porto Carro, em Porto Carro, freguesia
de Maceira, concelho de Leiria, a que se refere o processo n.º 0161/
10/9/1670.

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

15 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211570

Éditos

Faz-se 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 Castro Daire, e na Direcção Regional da
Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
com 78,57 m de ap. 3 LAT para o PTCB Norscut-Castro Daire a
PTAS de Norscut, em Área de Serviço de Castro Daire-AE 24, fre-
guesia de Monteiras, concelho de Castro Daire, a que se refere o pro-
cesso n.º 0161/18/3/358.

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

23 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211545

Éditos

Faz-se 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 Castro Daire, e na Direcção Regional da
Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha mista a 30 kV
com 451,9 m de ap. 6 LAT para o PT 24/CDR Eido a PTCB de
NORSCUT; em Área de Serviço de Castro Daire-AE 24, freguesia de
Monteiras, concelho de Castro Daire, a que se refere o processo
n.º 0161/18/3/357.

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

23 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211543

Éditos

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
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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 Castro Daire, e na Direcção Regional da
Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
com 1067 m de ap. 18 LAT para PTCA Várzea Longa a PT 43/CDR
(modif.), em Ribas, freguesias de Reriz e Pinheiro, concelho de Cas-
tro Daire, a que se refere o processo n.º 0161/18/3/50.

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

29 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211549

Éditos

Faz-se 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 Ovar, e na Direcção Regional da Economia
do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, 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. — Área de
Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV com
6938 m de ap. 14 LAT de Ovar-Rio Meão (1.º troço) a ap. 38 LAT
(modificação entre ap. 13 e 21 e 30 a 33 com 2131 m) (2.º troço); em
Rio Meão, freguesias de Arada e Ovar, concelho de Ovar, a que se
refere o processo n.º 0161/1/15/714.

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

30 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211542

Éditos

Faz-se 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 Anadia, e na Direcção Regional da Econo-
mia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, to-
dos 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. — Área de
Serviços Rede, para o estabelecimento de linha aérea
01 03 L5 2001 00 a 60 kV com 4503 m de SE Paraimo a SE
Mogofores, freguesias de Sangalhos, Paredes do Bairro, São Lourenço
do Bairro, Mogofores e Arcos, concelho de Anadia, a que se refere o
processo n.º 0161/1/3/467.

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

30 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211519

Éditos

Faz-se 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 Anadia, e na Direcção Regional da Econo-
mia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, to-
dos 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. — Área de
Serviços Rede, para o estabelecimento de linha aérea
01 03 L5 2002 00 a 60 kV com 3656 m de SE Paraimo (REN) a ap. 20
LAT Paraimo-Cantanhede (1.º troço); freguesias de Sangalhos, Pare-

des do Bairro, São Lourenço do Bairro e Mogofores, concelho de
Anadia, a que se refere o processo n.º 0161/1/3/468.

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

30 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211521

Éditos

Faz-se 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 Albergaria-a-Velha, e na Direcção Regional
da Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha mista a 15 kV
com 2856 m de SE Vista Alegre a ap. 7A LAT Assilhó-Alto Pinhei-
ro (LAT Vista Alegre-Sobreiro); em Zona Industrial de Albergaria,
freguesia de Albergaria-a-Velha, concelho de Albergaria-a-Velha, a que
se refere o processo n.º 0161/1/2/407.

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

6 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Adelino
Lopes de Sousa. 3000211540

Éditos

Faz-se 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 Aguiar da Beira, e na Direcção Regional da
Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
com 9311 m de ap. 47 LAT Vila da Rua-Sernancelhe a ap. 88 LAT
Vila da Rua-Aguiar da Beira (modif. entre o ap. 37 e 42 com 992 m);
em Aguiar da Beira, freguesia de Gradiz, concelho de Aguiar da Beira,
a que se refere o processo n.º 0161/9/1/2.

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

6 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Adelino
Lopes de Sousa. 3000211534

Éditos

Faz-se 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 Idanha-a-Nova, e na Direcção Regional da
Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
com 1431,06 m de ap. 21 LAT do ap. 12 LAT para o PT 2093 da
Tapada da Figueira ao PC do Ponsul a PT 2283; PT 2283 tipo AI1 de
250 kVA; rede BT; em Monte do Trigo, freguesia de Idanha-a-Nova,
concelho de Idanha-a-Nova, a que se refere o processo n.º 0161/5/5/
444.

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

12 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211548
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Éditos

Faz-se 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 Gouveia, e na Direcção Regional da Econo-
mia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, to-
dos 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. — Área de
Rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 756,12 m de ap. 5 LAT para o PTD 58/GVA Gouveia XI
(Azeveiro) a PTAS 157/GVA; PT 157 tipo AS de 100 kVA; rede BT;
em Aldeias III (Variante), freguesia de Aldeias, concelho de Gouveia,
a que se refere o processo n.º 0161/9/6/338.

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

12 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211556

Éditos

Faz-se 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 Castelo Branco, e na Direcção Regional da
Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coim-
bra, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV
com 1918,55 m de ap. 9 LAT para o PTD 1477 em Monte São Luís
a ap. 9 LAT para o PTD 1291 em Escalos de Baixo (interligação),
freguesias de Escalos de Baixo e Castelo Branco, concelho de Castelo
Branco, a que se refere o processo n.º 0161/5/2/847.

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

12 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211547

Éditos

Faz-se 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 Penamacor, e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra,
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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia, S. A. — Área
de Rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 2056 m de ap. 29 LAT para o PTC da Central Elevatória R. da
Baságueda a PTAS 100/PNC; PT 100 tipo AS de 100 kVA; Rede BT,
em Coito José João, freguesia de Aranhas, concelho de Penamacor, a
que se refere o processo n.º 0161/5/7/228.

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

16 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211559

Éditos

Faz-se 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 nas Secreta-
rias das Câmaras Municipais de Sabugal e Penamacor, e na Direcção
Regional da Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição-Energia,
S. A. — Área de Rede Beira Interior, para o estabelecimento de linha
mista a 15 kV com 7950 m de PTCA 1/SBG, em Terreiro das Bruxas
a PTCB 2/PNC, em Meimoa, freguesias de Terreiro das Bruxas, Vale
Senhora da Póvoa e Meimoa, concelhos de Sabugal e Penamacor, a
que se refere o processo n.º 0161/5/7/239.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Centro ou nas
Secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro do citado prazo.

16 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211561

Éditos

Faz-se 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 Estarreja, e na Direcção Regional da Econo-
mia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-163 Coimbra, to-
dos 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. — Área de
Rede Beira Litoral, para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV
com 255 m de ap. 1 LAT para PT 3/ETR em Igreja a PT 116/ETR;
PT 166 tipo AI1 de 250 kVA; rede BT; em Formiga II, freguesia de
Pardilhó, concelho de Estarreja, a que se refere o processo n.º 0161/
1/8/395.

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

16 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211526

Éditos

Faz-se 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 da Figueira da Foz, e na Direcção Regional
da Economia do Centro, Rua de Câmara Pestana, 74, 3030-
-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diá-
rio da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição-
-Energia, S. A. — Área de Rede Coimbra/Lousã, para o estabeleci-
mento de linha aérea a 30 kV com 498 m de ap. 4 LAT para o PT
53 em Seiça a PTAS 474; PT 474 tipo AS de 50 kVA; rede BT; em
Seiça II, freguesia de Paião, concelho da Figueira da Foz, a que se
refere o processo n.º 0161/6/5/887.

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

16 de Junho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Ade-
lino Lopes de Sousa. 3000211523

Direcção Regional da Economia
de Lisboa e Vale do Tejo

Éditos

Processo 171/10.6/690

Faz-se 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, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar
(telefone: 21/4729500), durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
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de Rede Litoral Centro, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, com 1452 m, com origem no apoio n.º 4 da
LA para o PT CLD300-Casalinho e término no PT CLD377-Casal
dos Morgados; PT CLD377, tipo aéreo — AS, de 50 kVA e 30 kV e
Rede de BT e IP, em Casal dos Morgados, freguesia de Alvorninha,
concelho das Caldas da Rainha.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

12 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, F. Edgar
Antão. 3000211524

Éditos

Processo 171/10.1/1054

Faz-se 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, e alterado pelo De-
creto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na Di-
recção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita em Es-
trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar
(telefone: 21/4729500), durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Área
de Rede Litoral Centro, a que se refere o processo em epígrafe, para
o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:

Linha aérea a 30 kV, 173 LIN, com 1583 m, com origem na su-
bestação de Turquel e término no apoio n.º 9 da linha para o PT
ACB288-Cabeço da Lagoa, freguesia de Turquel, concelho de Alco-
baça.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

16 de Maio de 2006. — O Director de Serviços de Energia, F. Edgar
Antão. 3000211525

Direcção Regional da Economia do Norte

Éditos

Faz-se 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 Sernancelhe, e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Norte, 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., Área de
Rede da Beira Litoral — Aveiro, para o estabelecimento da linha aérea
a 30 kV, com 1306 m, de apoio n.º 13 LN p/PT 9 Seixo a PT, Gra-
nitos Vale do Covelo, L.da, Sarzeda, concelho de Sernancelhe, a que
se refere o processo n.º 6253 1/29741.

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

12 de Junho de 2006. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000211529

Éditos

Faz-se 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 nas Secreta-
rias das Câmaras Municipais de Estarreja e Oliveira de Azeméis, e na
Direcção Regional da Economia do Norte, 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 projecto, apresentado pela EDP Distribuição — Ener-
gia, S. A., Área de Rede da Beira Litoral — Aveiro, para o estabele-
cimento da linha aérea a 15 kV, com 1041 m, interligação Fojo-Ar-

rota, Avanca, Loureiro, concelhos de Estarreja e Oliveira de Aze-
méis, a que se refere o processo n.º 6253 1/29746.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou nas
Secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro do citado prazo.

12 de Junho de 2006. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000211532

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.24.06.6.08

Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/
90, de 20 de Setembro, e do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 272/
89, de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/
86, de 25 de Outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de
9 de Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Ju-
nho, é reconhecida a qualificação à empresa Auto Sueco, L.da, Rua da
Telheira, Vilar de Paraíso, 4405-907 Vila Nova de Gaia, na qualidade
de instalador de tacógrafos homologados de acordo com o Regula-
mento CE n.º 1360/2002, de 13 de Junho de 2002, estando autoriza-
do a realizar a 1.ª verificação e a colocar a respectiva marca própria,
em anexo, e os símbolos do controlo metrológico, nos locais de se-
lagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

19 de Junho de 2006. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria
José Brito.

3000209689

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria

Anúncio

Alvará n.º 2-LR/2006

Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do ar-
tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, foi, em 19 de
Abril de 2006, decidido pelo director do Centro Distrital de Seguran-
ça Social de Leiria conceder o presente alvará ao estabelecimento de-
nominado Casa de Repouso Santo Amaro de Vilaça e Costa, L.da, sito
na EN 115, n.º 8, Casais da Boavista, freguesia de São Gregório, con-
celho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

A actividade e respectiva lotação máxima são as seguintes:

Actividade — lar para idosos;
Lotação máxima — 23.

Foi este alvará assinado e autenticado com o selo branco em uso
no Centro Distrital de Segurança Social de Leiria.

19 de Abril de 2006. — O Director, em substituição, Arlindo Fran-
cisco. 3000201659
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Viseu

Deliberação

Por deliberação de 12 de Maio de 2006 do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde do Centro, foi autorizada a
celebração do contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, por três meses,
com Armandina Augusta Neves Pinto Pais — assistente de clínica
geral, renovável por um único e igual período, com efeitos a partir de
4 de Maio de 2006, e colocação no Centro de Saúde de Mangualde.

7 de Junho de 2006. — O Coordenador, José Carlos Coelho Fer-
reira de Almeida. 3000208422

Despacho

Por despacho do coordenador da Sub-Região de Saúde de Viseu de
6 de Junho de 2006, por subdelegação, Carla Alexandra Sequeira Pais —
enfermeira no Centro de Saúde de Mangualde, em regime de contrato
de trabalho a termo certo, rescindiu o contrato a partir de 31 de Maio
de 2006.

7 de Junho de 2006. — O Coordenador, José Carlos Coelho Fer-
reira de Almeida. 3000208423

Deliberação

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 19 de Maio de 2006:

Ana Isabel Gonçalves Bazenga — autorizada a renovação de um
contrato de trabalho a termo certo, como enfermeira, no Centro de
Saúde de Penedono, pelo período de três meses, renovável por um
único e igual período, a partir de 3 de Maio de 2006.

Catarina Sofia Fernandes Pinto Ferreira — autorizada a renovação
de um contrato de trabalho a termo certo, como enfermeira, no Centro
de Saúde de Tarouca, pelo período de três meses, renovável por um
único e igual período, a partir de 1 de Junho de 2006.

Carina Rodrigues Almeida Néri — autorizada a celebração de um
contrato de trabalho a termo certo, como enfermeira, no Centro de
Saúde de Vouzela, pelo período de três meses, renovável por um úni-
co e igual período, a partir de 1 de Junho de 2006.

Carla Maria Melo Soares — autorizada a renovação de um contra-
to de trabalho a termo certo, como enfermeira, no Centro de Saúde
de Cinfães, pelo período de três meses, renovável por um único e
igual período, a partir de 23 de Maio de 2006.

Filipa Alexandra Rodrigues Pereira — autorizada a renovação de
um contrato de trabalho a termo certo, como enfermeira, no Centro
de Saúde de Tabuaço, pelo período de três meses, renovável por um
único e igual período, a partir de 17 de Maio de 2006.

Pedro Miguel Alves Poças — autorizada a renovação de um con-
trato de trabalho a termo certo, como enfermeiro, no Centro de Saúde
de Viseu 2, pelo período de três meses, renovável por um único e
igual período, a partir de 13 de Maio de 2006.

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 4 de Maio de 2006, foi autorizada a
renovação de um contrato de trabalho a termo certo, com Anabela
Silva Cardoso Cunha, como enfermeira, no Centro de Saúde de Oli-
veira de Frades, pelo período de três meses, renovável por um único
e igual período, a partir de 18 de Abril de 2006.

2 de Junho de 2006. — O Coordenador, José Carlos Coelho Fer-
reira de Almeida. 3000208134

Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Bragança

Deliberação

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 9 de Maio de 2006, foi autorizada a

ratificação e a ratificação da renovação dos contratos de trabalho a
termo certo, celebrados por um período de três meses, em regime de
trinta e cinco horas semanais, para a Administração Regional de Saúde
do Norte, Sub-Região de Saúde de Bragança, dos seguintes profissionais:

Centro de Saúde de Alfândega da Fé:

Paulo Sérgio Alves Camelo — enfermagem — início a 13 de Feve-
reiro de 2006

Susana Maria Pereira Castilho — auxiliar de apoio e vigilância —
início a 1 de Fevereiro de 2006.

Paula Ascensão Alves Neves — auxiliar de apoio e vigilância —
início a 2 de Dezembro de 2005.

Maria Isabel Pousada Pereira — auxiliar de apoio e vigilância —
início a 2 de Dezembro de 2005.

Centro de Saúde de Bragança:

Madalena Fernandes Pássaro — TDT/fisioterapia — início a 23 de
Fevereiro de 2006.

Maria de Fátima Pereira Santos — auxiliar de apoio e vigilância —
início a 2 de Fevereiro de 2006.

Maria do Amparo Branco Silva — auxiliar de apoio e vigilância —
início a 9 de Janeiro de 2006.

Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros:

Helena Cristina Coimbra Prada — auxiliar de apoio e vigilância —
início a 2 de Janeiro de 2006.

Lucinda da Conceição Carvalho — auxiliar de apoio e vigilância —
início a 2 de Janeiro de 2006.

Centro de Saúde de Miranda do Douro:

Filipa Manuela Sousa Xastre — enfermagem — início a 9 de Feve-
reiro de 2006.

Centro de Saúde de Vila Flor:

Ricardo Jorge Ventura Ribeiro — enfermagem — início a 15 de
Fevereiro de 2006.

Centro de Saúde de Vimioso:

Anabela Rodrigues de São Pedro — técnico superior de 2.ª classe —
início a 1 de Março de 2006.

Sede da Sub-Região de Saúde de Bragança:

Solange Maria Martins Barreira — técnico superior de 2.ª classe —
início a 23 de Janeiro de 2006.

Maria da Graça da Costa Marques — técnico superior de 2.ª clas-
se — início a 15 de Fevereiro de 2006.

Rui dos Santos Fernandes Gonçalves — assistente administrativo —
início a 22 de Fevereiro de 2006.

Maria Beatriz Pires Fernandes — assistente administrativo — iní-
cio a 15 de Fevereiro de 2006.

Margarida Marques Cordeiro — auxiliar de apoio e vigilância —
início a 9 de Janeiro de 2006.

Maria Helena Vale Cortinhas Parente — auxiliar de apoio e vigi-
lância — início a 2 de Janeiro de 2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Junho de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.
3000208402

Aviso (extracto)

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 6 de Dezembro de 2005, foi autoriza-
da a celebração do contrato de avença, por seis meses, eventualmen-
te renovável, com a técnica de radiologia Carla Marina Ventura Pe-
reira, para o exercício de funções no Centro de Saúde de Miranda do
Douro, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de
Fevereiro, na redacção que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85,
de 29 de Julho, e do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Para os devidos efeitos legais, o contrato inicia-se a partir de 8 de
Maio de 2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Maio de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.
3000208120
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Aviso (extracto)

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 6 de Dezembro de 2005, foi autoriza-
da a celebração do contrato de avença, por seis meses, eventualmen-
te renovável, com o técnico de radiologia Altino Jorge Cunha, para
o exercício de funções no Centro de Saúde de Torre de Moncorvo,
nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de Feverei-
ro, na redacção que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85, de 29 de
Julho, e do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Para os devidos efeitos legais, o contrato inicia-se a partir de 8 de
Maio de 2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Maio de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.
3000208114

Aviso (extracto)

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Norte de 6 de Dezembro de 2005, foi autoriza-
da a celebração do contrato de avença, por seis meses, eventualmen-
te renovável, com a médica dentista Alexandra Daniela Afonso Prada,
para o exercício de funções no Centro de Saúde de Vinhais, nos ter-
mos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de Fevereiro, na
redacção que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85, de 29 de Ju-
lho, e do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Para os devidos efeitos legais, o contrato inicia-se a partir de 3 de
Abril de 2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Maio de 2006. — A Coordenadora, Berta Nunes.
3000208115

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital de Águeda

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro em 16 de Junho de 2006, foi ratificado o
contrato de trabalho a termo certo, a partir de 1 de Junho de 2006,
com Cristina Gomes Anca Mendes Calão, técnica de diagnóstico e
terapêutica de 2.ª classe, na área de imagiologia. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas.)

30 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José António de Sousa Alves. 3000210294

Aviso

Por despacho do conselho de administração da Administração Re-
gional de Saúde do Centro em 25 de Maio de 2006, foram ratifica-
dos os contratos de trabalho a termo certo, a partir de 8 de Maio de
2006, com Carla Camacho Poeta Abrantes, Dina Clara Jesus da Sil-
va, Sandra Cristina de Almeida Costa e Teresa Raquel da Silva Hen-
riques, enfermeiras de nível 1. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

30 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José António de Sousa Alves. 3000210293

Hospital de Reynaldo dos Santos

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
22 de Maio de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as renova-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de

funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Renovações:

Auxiliares de apoio e vigilância:

Anabela Santos Gomes — 2 de Maio de 2006.
Carlos Manuel Silvério Vitorino — 14 de Maio de 2006.
Maria Natércia Simões Alves Rua — 13 de Maio de 2006
Rosa Fernanda Miranda Fidalgo Oliveira — 14 de Maio de 2006.
Maria Fátima Silva Ferreira — 14 de Maio de 2006.
Marisa Fátima Costa Lopes — 1 de Maio de 2006.
Maria Lurdes Rosa Paiva — 9 de Maio de 2006.

Técnico profissional de 2.ª classe:

Berta Maria Ribeiro — 4 de Maio de 2006.

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Gonçalo Teles Cardoso Simões — 10 de Maio de 2006.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000209303

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
de 26 de Janeiro de 2006 e 1 de Fevereiro de 2006, por subdelega-
ção, foram autorizadas as celebrações e renovações dos contratos
de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º
do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pelos
n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Mar-
ço, pelo prazo de três meses, para o exercício de funções corres-
pondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos às datas a seguir
indicadas:

Celebrações:

Auxiliares de apoio e vigilância:

Helena Marise — 8 de Dezembro de 2005.

Assistentes administrativos:

Maria Madalena Ferreira Nogueira — 1 de Dezembro de 2005.
Sandra Rute Maria Rodrigues Ramos — 19 de Dezembro de 2005.

Renovações:

Pessoal operário:

Carlos Manuel Diniz Vieira — 28 de Dezembro de 2005.

9 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Mário Bernardino. 3000209254

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
4 de Maio de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as celebra-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Assistentes administrativos:

Sílvia Cristina Fialho Marques — 1 de Maio de 2006.

Enfermeiros — nível 1:

Irina Diege Sousa Barros — 17 de Maio de 2006.
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Charlene Ferreira Pereira — 8 de Maio de 2006.
Carina Rodrigues Almeida Néri — 3 de Maio de 2006.
Helena Catarina Santos Figueiredo — 2 de Maio de 2006.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000209019

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
4 de Maio de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as renova-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Renovações:

Assistentes administrativos:

Sónia Maria Henriques dos Santos — 1 de Maio de 2006.

Auxiliares de apoio e vigilância:

Sara Inácia Correia Galvão Bento — 2 de Maio de 2006.
Maria de Fátima Henriques Major Fernandes — 11 de Maio de

2006.

Enfermeiros — nível 1:

Isabel Cristina Teixeira Semanas — 2 de Maio de 2006.
Carina Maria Martins Gonçalves — 2 de Maio de 2006.
Climério Jorge Ferreira Albuquerque — 2 de Maio de 2006.
Lénia Fernanda Augusto Fialho Agostinho — 14 de Maio de 2006.
Ana Cristina Simão Ribeiro Pires — 16 de Maio de 2006.
Manuela Beatriz Martins Falcão — 25 de Maio de 2006.
Núria Alexandra Simões Silva — 8 de Maio de 2006.
Paulo Jorge Rodrigues Fernandes — 14 de Maio de 2006.
Zulmira Maria Pires Cristóvão — 15 de Maio de 2006.
Jorge Haveria Pinho — 2 de Maio de 2006.
Ângela Volosciuc — 1 de Maio de 2006.
Carla Sofia Baptista Martins — 16 de Maio de 2006.
Gisela Maria Patrício Rodrigues — 22 de Maio de 2006.
Alexandra Marisa Barbosa Silva — 16 de Maio de 2006.

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Pedro Lucas Santos Carvalho Pereira Fonseca — 1 de Maio de 2006.

Auxiliares de apoio e vigilância:

Rosália Palmira Falcoeira Tavares — 11 de Maio de 2006.

Técnico profissional de 2.ª classe:

Maria Graça Murteira Vicente Rato — 25 de Maio de 2006.

8 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Mário Bernardino. 3000209022

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
6 de Janeiro de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as celebra-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Assistentes administrativos:

Ana Catarina Pirralho Martins — 1 de Outubro de 2005.

Helena Maria Lopes dos Santos Kanev — 26 de Outubro de 2005.
Carla Sofia Filipe Silva — 26 de Outubro de 2005.
Sílvia Cristina Fialho Marques — 1 de Novembro de 2005.
Ricardo Alexandre Folgado Gamboa — 1 de Dezembro de 2005.
Ana Maria Duarte Mendes — 2 de Novembro de 2005.
Cláudia Sofia Fonte Redondo — 6 de Novembro de 2005.
Marília Sofia Silva Bernardo — 14 de Novembro de 2005.

Pessoal operário:

Francisco António Reis Pereira — 18 de Outubro de 2005.
Joaquim Sofia Pereira — 18 de Outubro de 2005.
Volodymyr Shevchun — 18 de Outubro de 2005.

Enfermeiros:

Sónia Maria Maduro Pereira — 3 de Outubro de 2005.

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Lídia Margarida Pinheiro Martinho — 1 de Outubro de 2005.
Nuno Miguel Santos Marques — 7 de Outubro de 2005.
Cristina Marília Santos Filipe Costa — 10 de Outubro de 2005.
Ana Margarida Bragança Soares — 18 de Outubro de 2005.
Manuel Sentieiro Oliveira Marques — 20 de Dezembro de 2005.
Sofia Raquel Couteiro Bernardo — 21 de Dezembro de 2005.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208664

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
6 de Janeiro de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as renova-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Renovações:

Assistentes administrativos:

Maria Pereira Jesus Almeida Santos Estanislau — 5 de Outubro de
2005.

Armanda Oliveira Coutinho — 5 de Outubro de 2005.
Patrícia Isabel Carvalho Martinho — 8 de Outubro de 2005.
Mónica Sofia Silveira Nolasco — 14 de Outubro de 2005.
Berta Maria Ribeiro — 4 de Novembro de 2005.
Marta Andreia Gomes Padeiro — 13 de Novembro de 2005.
Maria Graça Murteira Vicente Rato — 25 de Novembro de 2005.
Tiago Miguel Perdiz Abreu — 3 de Dezembro de 2005.
Maria José Dimas Marques — 3 de Dezembro de 2005.
Alda Maria Afonso Domingos Gonçalves — 16 de Dezembro de

2005.

Auxiliares de acção médica:

Rosa Fernanda Miranda Fidalgo Oliveira — 14 de Agosto de 2005.
Paula Maria Correia Almeida Silva — 25 de Outubro de 2005.
Maria José Racha Lanita — 25 de Outubro de 2005.
Marisa Fátima Costa Lopes — 1 de Novembro de 2005.
Anabela Santos Gomes — 2 de Novembro de 2005.
Raquel Ramos Miranda — 7 de Novembro de 2005.
Maria Lurdes Rosa Paiva — 9 de Novembro de 2005.
Maria Manuela Letra Soares Domingues — 11 de Novembro de

2005.
Rosália Palmira Falcoeira Tavares — 11 de Novembro de 2005.
Carlos Manuel Silvério Vitorino — 14 de Novembro de 2005.
Maria Fátima Silva Ferreira — 14 de Novembro de 2005.
Rita Luz Marques — 2 de Dezembro de 2005.
Carminda Jesus Soares Apolinário — 2 de Dezembro de 2005.
Ivone Maria Ferreira Santos — 12 de Dezembro de 2005.

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Pedro Lucas Santos Carvalho Pereira Fonseca — 1 de Novembro
de 2005.
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Paula Cristina Ribeiro Lopes — 2 de Novembro de 2005.
Gonçalo Teles Cardoso Simões — 10 de Novembro de 2005.
Sónia Maria Magalhães Silva — 22 de Novembro de 2005.
Vanda Martins Varanda — 3 de Dezembro de 2005.

Enfermeiros:

Catarina Isabel Ladeiras Santos — 10 de Outubro de 2005.
Hugo José Teixeira Tomás — 12 de Outubro de 2005.
Daniel Pereira Ferraz — 25 de Outubro de 2005.
Mónica Alexandra Soares Silva — 25 de Outubro de 2005.
Ângela Volosciuc — 1 de Novembro de 2005.
Jorge Taveiro Pinho — 2 de Novembro de 2005.
Isabel Cristina Teixeira Semanas — 2 de Novembro de 2005.
Carina Maria Martins Gonçalves — 2 de Novembro de 2005.
Climério Jorge Ferreira Albuquerque — 2 de Novembro de 2005.
Núria Alexandra Simões Silva — 8 de Novembro de 2005.
Paula Cristina Pimparel Gonçalves — 10 de Novembro de 2005
Lénia Fernanda Augusto Fialho Agostinho — 15 de Novembro de

2005.
Zulmira Maria Pires Cristóvão — 15 de Novembro de 2005.
Carla Sofia Baptista Martins — 16 de Novembro de 2005.
Alexandra Marisa Barbosa Silva — 16 de Novembro de 2005.
Ana Cristina Simão Ribeiro Pires — 16 de Novembro de 2005.
Gisela Maria Patrício Rodrigues — 22 de Novembro de 2005.
Manuela Beatriz Martins Falcão — 25 de Novembro de 2005.
Sandra Isabel Rodrigues Pedro Mourão — 1 de Dezembro de 2005.
Maria Helena Gonçalves Carvalho — 1 de Dezembro de 2005.
Fernanda Maria Ferreira Henriques — 3 de Dezembro de 2005.
Ana Margarida Franco Sousa — 5 de Dezembro de 2005.
Orlando José Raimundo Rito — 10 de Dezembro de 2005.
Tânia Marisa Pinto Rodrigues — 12 de Dezembro de 2005.
Maria Soledad Rodrigues Perez — 18 de Dezembro de 2005.

Técnico profissional de 2.ª classe:

Sónia Maria Henriques dos Santos — 1 de Novembro de 2005.
Paula Cristina Colaço Frieza — 1 de Novembro de 2005.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208666

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
27 de Abril de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as celebra-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Assistentes administrativos:

Cláudia Sofia Fonte Redondo — 6 de Maio de 2006.
Marília Sofia Silva Bernardo — 14 de Maio de 2006.
Ana Maria Duarte Mendes — 2 de Maio de 2006.

Enfermeiros — nível 1:

Joana Andreia Miranda Crispim — 3 de Abril de 2006.
Vera Isabel Pinto Bandola — 3 de Abril de 2006.
Vanda Isabel Lopes Vieira — 3 de Abril de 2006.
Maria La Salete Sanes Costa — 3 de Abril de 2006.
Cláudio José Ribeiro Morais — 3 de Abril de 2006.
Maria Céu Mendes Lourenço — 3 de Abril de 2006.
Inês Isabel Prates Canejo — 3 de Abril de 2006.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208662

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
27 de Abril de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as renova-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do

n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Renovações:

Técnico profissional de 2.ª classe:

Marta Andreia Gomes Padeiro — 13 de Maio de 2006.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208663

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
13 de Janeiro de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as cele-
brações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Assistentes administrativos:

Maria Helena Cecília Nabais — 1 de Dezembro de 2005.

Enfermeiros — nível 1:

Taciana Carina Silva Teixeira — 10 de Outubro de 2005.
Emanuel Ricardo Rodrigues Coelho — 17 de Outubro de 2005.
Carina Rodrigues Almeida Néri — 3 de Novembro de 2005.
Eva Maria Gonçalves — 16 de Novembro de 2005.
Charlene Ferreira Pereira — 8 de Novembro de 2005.
Irina Diege Sousa Barros — 17 de Novembro de 2005.
Ana Filipa Faria Gomes Queiroz — 14 de Novembro de 2005.
Helena Catarina Santos Figueiredo — 2 de Novembro de 2005.
Carla Patrícia Cunha Peres — 17 de Dezembro de 2005.
Rute Margarida Salgueirinho Costa Cruz — 1 de Dezembro de 2005.
Maria Vânia Soares Branco — 5 de Dezembro de 2005.
Maria Albertina Matos Pires — 6 de Dezembro de 2005.

Auxiliares de apoio e vigilância:

Miguel Joviano Santos Guedes — 1 de Outubro de 2005.
Luísa Maria Almeida Martins — 3 de Novembro de 2005.
João Júlio Cabaço Mendes — 5 de Novembro de 2005.
Donzília Maria Raimundo — 19 de Novembro de 2005.
Ana Paula Conceição Silva Grilo — 19 de Novembro de 2005.
Maria da Conceição Simões Lopes Dias — 19 de Novembro de

2005.
Ana Rita Abrantes Guerreiro — 23 de Novembro de 2005.
Maria Irene Alves Lopes Chaparro — 1 de Dezembro de 2005.
Maria Fátima Charrua Felício — 1 de Dezembro de 2005.
Luísa Caria Ferreira — 2 de Dezembro de 2005.
Claudina Pereira Barbosa Alexandre — 4 de Dezembro de 2005.
Maria Benilde Pinheiro Gonçalves Cartaxo — 20 de Dezembro de

2005.
Maria Conceição Rodrigues Fernandes Serápio — 20 de Dezembro

de 2005.
Maria Esmeralda Rodrigues — 20 de Dezembro de 2005.

Técnica superior de saúde:

Vera Marlene Fernandes Pereira Guimarães — 30 de Novembro de
2005.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208660

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
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13 de Janeiro de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as reno-
vações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Renovações:

Assistentes administrativos:

Ana Cristina Santos Munhoz — 26 de Dezembro de 2005.

Enfermeiros — nível 1:

Paulo Jorge Rodrigues Fernandes — 14 de Novembro de 2005.

Auxiliares de apoio e vigilância:

Patrícia Mafalda Silva Carinhas — 22 de Novembro de 2005.

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Nuno Tiago Ribeiro Ferreira — 19 de Dezembro de 2005.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208661

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
12 de Abril de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as celebra-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Técnica superior de serviço social:

Patrícia Isabel Domingos Godinho — 3 de Abril de 2006.

Técnica de diagnóstico e terapêutica:

Elsa Catarina Sousa Fonseca — 20 de Março de 2006.

Enfermeira:

Núria Alexandra Simões Silva — 8 de Fevereiro de 2006.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208659

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
22 de Março de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as cele-
brações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova
redacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Auxiliares de apoio e vigilância:

Sara Inácia Correia Galvão Bento — 2 de Fevereiro de 2006.
Raquel Ramos Miranda — 7 de Fevereiro de 2006.

Assistentes administrativas:

Marta Andreia Gomes Padeiro — 13 de Fevereiro de 2006.

Técnica profissional de 2.ª classe:

Berta Maria Ribeiro — 4 de Fevereiro de 2006.

Enfermeiros:

Mónica Alexandra Soares da Silva — 25 de Janeiro de 2006.

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Marisa Anusca Vales Bairos — 16 de Janeiro de 2006.
Joana Isabel Silva Lopes Frieza — 2 de Janeiro de 2006.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208657

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
22 de Março de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as reno-
vações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova
redacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Renovações:

Técnica de diagnóstico e terapêutica:

Paula Alexandra Martins Ferreira — 21 de Outubro de 2005.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000208658

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
22 de Maio de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as celebra-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Auxiliares de acção médica:

Patrícia Mafalda Silva Carinhas — 22 de Maio de 2006.
Ana Rita Abrantes Guerreiro — 23 de Maio de 2006.
Luísa Maria Almeida Martins — 3 de Maio de 2006.
Maria da Conceição Simões Lopes Dias — 19 de Maio de 2006.
Donzília Maria Raimundo — 19 de Maio de 2006.

Auxiliar de apoio e vigilância:

João Júlio Cabaço Mendes — 5 de Maio de 2006.

8 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000209302

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
6 de Abril de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as renova-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
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funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Renovações:

Assistente administrativa:

Olívia Marmelo Lourinho Romana — 2 de Abril de 2006.

Técnico profissional de 2.ª classe:

Maria Pereira Jesus Almeida Santos Estanislau — 5 de Abril de 2006.
Mónica Sofia Silveira Nolasco — 14 de Abril de 2006.
Armanda Oliveira Coutinho — 4 de Abril de 2006.
Patrícia Isabel Carvalho Martinho — 8 de Abril de 2006.

Enfermeiros — nível 1:

Marco Paulo Gonçalves Gaspar — 12 de Abril de 2006.
Hugo José Teixeira Tomás — 12 de Abril de 2006.
Sandra Marisa Simões de Oliveira — 18 de Abril de 2006.
Patrícia Isabel da Costa Fialho — 20 de Abril de 2006.
Daniel Pereira Ferraz — 25 de Abril de 2006.
Mónica Alexandra Soares da Silva — 25 de Abril de 2006.

Auxiliares de apoio e vigilância:

Maria José Racha Lanita — 25 de Abril de 2006.
Paula Maria Correia Almeida Silva — 25 de Abril de 2006.

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Paula Alexandra Martins Ferreira — 20 de Abril de 2006.
Daniel Cruz Cardoso — 9 de Abril de 2006.
Marisa Anusca Vales Bairos — 16 de Abril de 2006.
Joana Isabel Silva Lopes Frieza — 2 de Abril de 2006.

20 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000209411

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
6 de Abril de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as celebra-
ções dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Assistente administrativo:

Sofia Cristina Ascenção Grifo — 20 de Março de 2006.

Técnico profissional de 2.ª classe:

Ana Cristina Santos Munhoz — 26 de Março de 2006.
Alda Maria Afonso Domingos Gonçalves — 16 de Março de 2006.
Tiago Miguel Perdiz Abreu — 3 de Março de 2006.
Carla Sofia Filipe da Silva — 26 de Abril de 2006.
Ana Catarina Pirralho Martins — 1 de Abril de 2006.

Auxiliares de apoio e vigilância:

Julieta Fernanda Ferreira Patrício — 1 de Abril de 2006.
Dalila Conceição Nunes Canastra — 1 de Abril de 2006.
Sandra Maria da Conceição Ferreira — 1 de Abril de 2006.
Maria Inácia Horta da Fonseca Marques — 11 de Abril de 2006.
Graciete Ruivo Santos — 1 de Abril de 2006.
Bárbara Catarina Silva Ameixa Oliveira — 4 de Abril de 2006.
Eugénia Maria Matias — 1 de Abril de 2006.
Ana Maria Ferreira Carvalho — 4 de Abril de 2006.

Auxiliares de acção médica:

Ana Maria Vilela Vieira — 3 de Março de 2006.
Maria Olga Coelho Lopes — 18 de Março de 2006.

Maria Cristina Raposo Romão — 13 de Março de 2006.
Miguel Joviano dos Santos Guedes — 1 de Abril de 2006

Técnico de diagnóstico e terapêutica:

Lídia Margarida Pinheiro Martinho — 1 de Abril de 2006.
Cristina Marília Santos Filipe Costa — 10 de Abril de 2006.
Ana Margarida Bragança Soares — 18 de Abril de 2006

Enfermeiros — nível 1:

Virginie de Pinho Malta — 20 de Março de 2006.
Ana Lúcia Pedroso Leitão — 20 de Março de 2006.
Margarida Maria Gonçalves Adegas — 20 de Março de 2006.
Cláudia Manuela Martins do Nascimento Ribeiro — 20 de Março

de 2006.
Sónia Maria Maduro Pereira — 3 de Abril de 2006.

20 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000209390

Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
30 de Março de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as reno-
vações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Renovações:

Assistentes administrativos:

Sandra Rute Maria Rodrigues Ramos — 19 de Março de 2006.
Helena Maria Lopes dos Santos Kanev — 26 de Janeiro de 2006.

Auxiliares de apoio e vigilância:

Maria Irene Alves Lopes Chaparro — 1 de Março de 2006.
Helena Marise — 8 de Março de 2006.
Maria de Fátima Charrua Felício — 1 de Março de 2006.
Claudina Pereira Barbosa Alexandre — 4 de Março de 2006.
Donzília Maria Raimundo — 19 de Fevereiro de 2006.
Maria Benilde Pinheiro Gonçalves Cartaxo — 20 de Março de 2006.
Maria da Conceição Rodrigues Fernandes Serápio — 20 de Março

de 2006.
Maria Esmeralda Rodrigues — 20 de Março de 2006.
Ana Rita Abrantes Guerreiro — 23 de Fevereiro de 2006.
Patrícia Mafalda Silva Carinhas — 22 de Fevereiro de 2006.
Maria da Conceição Simões Lopes Dias — 19 de Fevereiro de 2006.
Ana Paula Conceição Silva Grilo — 19 de Fevereiro de 2006.

Enfermeiros — nível 1:

Carla Patrícia Cunha Peres — 17 de Março de 2006.
Maria Vânia Soares Branco — 5 de Março de 2006.
Maria Albertina Matos Pires — 6 de Março de 2006.
Rute Margarida Salgueirinho Costa Cruz — 1 de Março de 2006.
Ana Filipa Faria Gomes Queiróz — 14 de Fevereiro de 2006.
Irina Diege Sousa Barros — 17 de Fevereiro de 2006.

Técnico profissional de 2.ª classe:

Marília Sofia Silva Bernardo — 14 de Fevereiro de 2006.
Ricardo Alexandre Folgado Gamboa — 1 de Março de 2006.

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Manuel Sentieiro Oliveira Marques — 20 de Março de 2006.
Sofia Raquel Couteiro Bernardo — 21 de Março de 2006.

Técnico superior de saúde:

Vera Marlene Fernandes Pereira Guimarães — 1 de Março de 2006.

23 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000209916
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Contrato (extracto)

Devidamente ratificado por despacho do conselho de administra-
ção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de
30 de Março de 2006, por subdelegação, foram autorizadas as cele-
brações dos contratos de trabalho a termo certo, celebrados ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a nova re-
dacção dada pelos n.os 3 e 4 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, pelo prazo de três meses, para o exercício de
funções correspondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos
às datas a seguir indicadas:

Celebrações:

Assistentes administrativos:

António Carlos Godinho Lopes — 3 de Março de 2006.
Sónia Maria Henriques dos Santos — 1 de Fevereiro de 2006.

Auxiliares de apoio e vigilância:

Rita Luz Marques — 2 de Março de 2006.
Ivone Maria Ferreira Santos — 12 de Março de 2006.
Carminda Jesus Soares Apolinário — 2 de Março de 2006.
Rosa Fernanda Miranda Fidalgo Oliveira — 14 de Fevereiro de

2006.
Maria Fátima Silva Ferreira — 14 de Fevereiro de 2006.
Maria Natércia Simões Alves Rua — 13 de Fevereiro de 2006.
Carlos Manuel Silvério Vitorino — 14 de Fevereiro de 2006.

Enfermeiros — nível 1:

Lénia Fernanda Augusto Fialho Agostinho — 15 de Fevereiro de
2006.

Alexandra Marisa Barbosa Silva — 16 de Fevereiro de 2006.
Zulmira Maria Pires Cristóvão — 15 de Fevereiro de 2006.
Ana Cristina Simão Ribeiro Pires — 16 de Fevereiro de 2006.
Paulo Jorge Rodrigues Fernandes — 14 de Fevereiro de 2006.
Carla Sofia Baptista Martins — 16 de Fevereiro de 2006.
Marlene Rodrigues Leite Martins — 6 de Março de 2006.
Sandra Marília Fernandes Miranda — 9 de Março de 2006.
Lídia Sofia Alves Reis — 1 de Março de 2006.
Gisela Maria Patrício Rodrigues — 22 de Fevereiro de 2006.
Maria de La Soledad Rodrigues Perez — 18 de Março de 2006.
Sandra Isabel Rodrigues Pedro Mourão — 1 de Março de 2006.
Fernanda Maria Ferreira Henriques — 3 de Março de 2006.
Miriam Silva Nascimento — 1 de Março de 2006.
Maria Helena Gonçalves de Carvalho — 1 de Março de 2006.
Manuela Beatriz Martins Falcão — 25 de Fevereiro de 2006.
Rute Filipa Soares Sá Oliveira — 6 de Março de 2006.

Técnico de diagnóstico e terapêutica:

Paula Alexandra Martins Ferreira — 21 de Janeiro de 2006.
Sónia Maria Magalhães da Silva — 22 de Fevereiro de 2006.

Técnico profissional de 2.ª classe:

Maria da Graça Murteira Vicente Rato — 25 de Fevereiro de 2006.

Técnico superior de saúde:

Hugo Filipe Monteiro Cardoso Barbosa — 1 de Fevereiro de 2006.

23 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, Lourenço Braga. 3000209915

Hospital de Sobral Cid

Contrato (extracto)

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de So-
bral Cid de 18 de Janeiro de 2006, ratificado pelo conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde do Centro de 12 de Maio
de 2006, foram contratadas em regime de contrato de trabalho a
termo certo, pelo período de três meses, Ana Isabel Santos Pinho,
Paula Cristina G. Ferreira Duarte e Sónia Maria Santos Quitério, au-
xiliares de acção médica, eventualmente renovável por idêntico perí-
odo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto Nacional de Saú-

de, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, na redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com efeitos a
partir de 2 de Fevereiro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

22 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Alberto Coelho. 3000210229

Contrato (extracto)

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de
Sobral Cid de 31 de Janeiro de 2006, ratificado pelo conselho de
administração da Administração Regional de Saúde do Centro de
25 de Maio de 2006, foram contratadas em regime de contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de três meses, Célia Concei-
ção Alves Cardoso e Eugénia Graciete Batista Pedroso, técnicas
profissionais, eventualmente renovável por idêntico período ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, na redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com efeitos
a partir de 1 de Fevereiro de 2006. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Alberto Coelho. 3000210230

Contrato (extracto)

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de So-
bral Cid de 28 de Abril de 2006, ratificado pelo conselho de adminis-
tração da Administração Regional de Saúde do Centro de 2 de Junho
de 2006, foram contratados em regime de contrato de trabalho a
termo certo, pelo período de três meses, Susana Isabel Pereira Cor-
reia e Marco Alexandre Rodrigues Lages, enfermeiros, nível 1, ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto Nacional de Saúde, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com efeitos a partir de 1 de Maio
de 2006 e 15 de Maio de 2006, respectivamente. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Alberto Coelho. 3000210231

Contrato (extracto)

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de So-
bral Cid de 31 de Janeiro de 2006, ratificado pelo conselho de admi-
nistração da Administração Regional de Saúde do Centro de 25 de
Maio de 2006, foram contratadas em regime de contrato de traba-
lho a termo certo, pelo período de três meses, Zélia Maria Santos
Seguro Cruz e Maria Teresa Soares Gonçalves, auxiliares de acção
médica, eventualmente renovável por idêntico período ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto Nacional de Saúde, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com efeitos a partir de 1 de
Fevereiro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

22 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Alberto Coelho. 3000210232

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Centro

Aviso

Por despachos de 18 de Agosto de 2004 da Ministra da Educação,
e de 1 de Setembro de 2004 do Ministro das Finanças e da Adminis-
tração Pública, foram renovados, com efeitos a partir de 1 de Setem-
bro de 2004, os contratos a termo certo abaixo discriminados, com
termo de renovação em 31 de Agosto de 2005:

Agrupamento de Escolas de Marzovelos:

Maria Leonor Pereira Marques, as. ad.
Rosa Maria Correia da Cruz Pais Antunes, as. ad.
Sandra Paula Tomás Ribeiro Lopes, AAE.
Marta Carvalhinha Lopes, AAE.
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Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal:

Lúcia Maria Mendes Lopes, AAE.
Cândida Manuela Félix Parrico, a. coz.

Agrupamento de Escolas de Campia:

José Carlos Mendes Lopes, AAE.

Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades:

Maria de Fátima da Cruz Marques, AAE.
Isabel Maria dos Anjos Fernandes Oliveira, AAE.
Margarida Augusta Ferreira Lopes, AAE.
Rosa Maria Valente Cerveira Santos, AAE.
Miguel Bandeira Dias, GN.
Lucinda Maria Santos Leite Laranjeira, AAE.

Agrupamento de Escolas de Mões:

Nelson Miguel Pinto Rodrigues, GN.

Agrupamento de Escolas de Cabanas de Viriato:

Sílvia da Conceição Alves Marques, as. ad.
Armando Jorge Loureiro Batista, AAE.
Leonel Morais Sampaio, GN.

Agrupamento de Escolas do Caramulo:

Isabel Ferreira Salgueiro Pereira, AAE.

Agrupamento de Escolas D. Duarte:

Luís Filipe Trindade Pires, as. ad.
Maria Graciete Teixeira Ferreira AAE.

Agrupamento de Escolas D. Luís Loureiro — Silgueiros:

Albertina Mendes Gonçalves de Matos, as. ad.

Agrupamento de Escolas Dr. Azeredo Perdigão:

Carla Isabel Ferreira da Silva Gomes, AAE.
Maria Elisabete Machado Correia Cunha, AAE.
Isabel Maria Filipe Santos Martins, AAE.
Celestino Daniel Baptista C. A. Castro, a. coz.
Tânia Adelaide Gonçalves Magalhães, a. coz.

Agrupamento de Escolas de Mortágua:

Maria Isabel Ferreira Rosa de Almeida, AAE.
Nélia Sandra Nunes da Cruz, AAE.

Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara:

Olga Marisa Martins de Almeida, AAE.

Agrupamento de Escolas Grão Vasco:

Georgina Maria Mateus Rodrigues Sena, AAE.
Paula Alexandra Proença Rodrigues Sousa, AAE.
Aida Maria Miranda Mota Ribeiro, AAE.
Elisabete Nunes Rodrigues Morgado, AAE.
Mafalda Cristina da Silva Almeida Soares, AAE.
Maria José Rodrigues Vieira dos Santos, AAE.
Teresa Maria Ferreira Vicente Rosário, as. ad.
Maria Isabel Pereira Alves Ferreira, AAE.
Odete Duarte Oliveira, AAE.
Ana Cristina Gonçalves Teixeira Uno, a. coz.
Marilda Gonçalves de Figueiredo, AAE.
Rosa Maria Rodrigues da Poça Silva, AAE.

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique:

Sónia Maria Lopes Ramalho, AAE.

Agrupamento de Escolas Ana de Castro Osório:

Ricardo Filipe Figueiredo Dias, AAE.

Agrupamento de Escolas Prof. Dr. Carlos A. M. Pinto:

Maria de Lurdes Almeida Antunes Rodrigues, a. coz.
Ivan Ferreira Pereira, AAE.

Agrupamento de Escolas do Viso:

Adelino Lopes de Matos Durão, GN.
Lúcia Barreiros Alves de Carvalho, AAE.
Dina Maria Rodrigues da Cruz Correia, AAE.

Agrupamento de Escolas de Castro Daire:

Marisa de Paiva Ribeiro Monteiro, AAE.
Anabela Rodrigues Dias Coelho Lopes, AAE.

Agrupamento de Escolas de Mundão:

José António Pais Marques Almeida, AAE.
Cristina da Costa Parada Lopes, AAE.
Maria Manuela Monteiro Ferreira, AAE.

Agrupamento de Escolas de Tondela:

Teresa Alexandra Almeida Marques, AAE.

Agrupamento de Escolas de Ferreira de Aves:

Maria da Guia Monteiro Cardoso Ferreira, AAE.

Agrupamento de Escolas de Sátão:

Ana Lúcia Marques Mano, AAE.
Osvaldo Correia Ferro, AAE.

Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul:

Anabela da Conceição Santos Figueiredo, AAE.
Berta Lemos Gouveia, AAE.

Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão:

Helena Maria Ramos Costa, as. ad.
Antónia Maria Teixeira Ramos Abrantes, AAE.

Agrupamento de Escolas Fortunato de Almeida — Nelas:

Isabel Cristina Gomes Pinto, as. ad.

Agrupamento de Escolas Eng. Dionísio Augusto Cunha:

Isabel Maria Loureiro Marques Augusto, AAE.
Carla Sofia Gouveia Sá, AAE.
Ana Adelaide Pais Abranches Matias, AAE.
Maria Otília Borges Monteiro, as. ad.
Ana Isabel da Silva Alves Moitas, AAE.

ES Alves Martins:

Ana Cristina Magalhães Outeirinho, AAE.
Germano Pais Marques de Almeida, GN.
Maria Sofia Teles Azevedo, AAE.
Maria de Fátima Pais Antunes, a. coz.
Sónia Margarida Pereira Lopes Batista, as. ad.

Es/3 de Mortágua:

Maria da Conceição Rodrigues de Oliveira, a. coz.
Paula Alexandra Machado Ferreira Mateus, a. coz.
Maria Alice Gomes Costa, a. coz.

ES Emídio Navarro:

Ana Maria de Almeida Lima Magalhães, AAE.
José António Pinto Conceição, a. coz.

ES/3 de Viriato:

Ana Alexandra Marques P. J. Guerra, AAE.
Sandra Cristina Pais Pereira, AAE.
Maria de Fátima Lopes Rodrigues, as. ad.
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ES/3 Vouzela:

Joana Rita Alves Tavares, AAE.

ES/3 de Vila Nova de Paiva:

Paula Cristina Sá Nascimento, as. ad.

ES/3 Sátão:

Sérgio de Almeida Ferreira, as. ad.

ES/3 São Pedro do Sul:

António José dos Santos Figueiredo, AAE.
Helena Maria Dias, a. coz.

ES/3 de Nelas:

Isabel Maria de Almeida Chaves Dias Gomes, AAE.

29 de Maio de 2006. — O Director Regional-Adjunto, Carlos Jor-
ge Morgado Gomes. 3000211462

Aviso

Por despachos de 18 de Agosto de 2004 da Ministra da Educação,
e de 1 de Setembro de 2004 do Ministro das Finanças e da Adminis-
tração Pública, foram renovados, com efeitos a partir de 1 de Setem-
bro de 2004, os contratos a termo certo abaixo discriminados, com
termo de renovação em 31 de Agosto de 2005:

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa:

Teresa Paula Cardoso Vaz, as. ad.

Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro:

Isabel Maria Silva Amador, AAE.
Isabel Maria Sousa Pereira Carvalho, AAE.

Agrupamento de Escolas de Vouzela:

Ana Maria Lopes Figueiredo, as. ad.

Agrupamento de Escolas D. Duarte:

Ana Isabel Lourenço Valentim Celestino, as. ad.

Agrupamento de Escolas Dr. Azeredo Perdigão:

José Pedro Ferreira Lopes da Cunha, GN.
Paulo Jorge Gonçalves Aguiar, as. ad.

Agrupamento de Escolas de Lageosa do Dão:

Maria José Figueiredo Santos Antunes, GN.
Paulo Jorge Loureiro Dias, AAE.

Agrupamento de Escolas do Viso:

Cláudio José Ferreira Soares, GN.
Maria Filomena Coelho Almeida Ferreira, AAE.

Agrupamento de Escolas de Mundão:

Carlos Manuel de Sousa Loureiro, GN.

Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul:

Susana Maria dos Santos Ferreira, as. ad.
Maria Cristina Pereira Diogo, as. ad.

Agrupamento de Canas de Senhorim:

José Manuel Gonçalves, GN.
Tânia Verónica Reis Duarte, AAE.

ES Alves Martins:

Regina Maria da Cunha Simão, as. ad.
Helena Maria Coimbra Morais Marques, as. ad.
Ana Maria Ferreira Almeida, as. ad.

ES/3 de Mangualde:

Teresa Sofia Milhinhos Graça, as. ad.

ES Emídio Navarro:

Carla Sofia Ferreira Ribeiro Gomes, as. ad.

ES/3 Viriato:

Roque de Gonçalves Coelho, GN.

ES/3 Nelas:

Cristina Maria Albuquerque F. Gomes, AAE.

ES/3 Castro Daire:

Ângelo Filipe Teixeira Loureiro, AAE.

19 de Maio de 2006. — O Director Regional-Adjunto, Carlos Jor-
ge Morgado Gomes. 3000211466

Aviso

Por despachos de 18 de Agosto da Ministra da Educação e de 1 de
Setembro de 2004 do Ministro das Finanças e da Administração Pú-
blica, foram autorizados os contratos a termo resolutivo certo por
urgente conveniência de serviço, nas escolas abaixo indicadas, ao abrigo
do disposto na alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, e do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto:

Agr. Esc. Rainha Santa Isabel, 160556:

Gracinda Francisco Teotónio Ramos, coz., 16 de Novembro de
2004.

Maria Rosário Pereira Soares, AAE, 16 de Novembro de 2004.
Carina Oliveira Ferreira, AAE, 1 de Março de 2005.

Agr. Esc. Guia, 161690:

Célia Maria Olaio Domingues, AAE, 18 de Outubro de 2004.
Maria Lurdes Marques Gomes, AAE, 1 de Março de 2005.
Ermelinda Jesus Francisco Pedrosa, AAE, 1 de Março de 2005.

Agr. Esc. e Jardins da Serra, 160350:

Magda Sofia Santos Filipe Neves, AA, 11 de Outubro de 2004.

Agr. Esc. Caranguejeira, 160313:

Maria Alice Gomes Marinheiro, AAE, 12 de Outubro de 2004.
Mónica Cristina Jesus Manso Francisco, AAE, 14 de Fevereiro de

2005.
Maria Graça Ferreira Rodrigues, AAE, 14 de Fevereiro de 2005.

Agr. Esc. José Saraiva, 161640:

Laurinda Santos Vieira, AAE, 19 de Novembro de 2004.
Maria Jesus Martin Bravo, AAE, 22 de Outubro de 2004.
Maria Adelaide Mendão Pereira Sobral, AAE, 22 de Outubro de

2004.
Iria Carvalho Agostinho, AAE, 1 de Março de 2005.

Agr. Esc. Colmeias, 160325:

Alda Maria Lagoa Marouvo Lopes, AAE, 27 de Setembro de 2004.
Rosa Maria Henriques Menino, AAE, 27 de Setembro de 2004.
Liliana Maria Ferreira Gaspar Cunha Lopes, AAE, 27 de Setembro

de 2004.
Célia Maria Marques Pedrosa, AAE, 27 de Setembro de 2004.
Alcides Antunes Crespo, AA, 10 de Dezembro de 2004.
Natália Marques, AAE, 1 de Março de 2005.

Agr. Esc. Ansião, 160829:

Maria Lurdes Mendes Dias, AAE, 27 de Dezembro de 2004.
Maria Augusta Costa Santos Dias, AAE, 1 de Março de 2005.
Maria Celeste Godinho Palricas, coz., 1 de Abril de 2005.
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Agr. Esc. Batalha, 160301:

Alda Maria Ferraz Rodrigues Alexandre, AAE, 19 de Novembro de
2004.

Ana Margarida Santos Carreira, AAE, 22 de Fevereiro de 2005.
Florbela Sousa Frade, AAE, 3 de Março de 2005.

Agr. Esc. Mira Aire Alvados, 160386:

Rosa Marina Inácio Pinheiro Domingos, coz., 18 de Outubro de
2004.

Ricardo Alexandre Leirião Santos, AA, 29 de Dezembro de 2004.
Célia Manuela Oliveira Rodrigues Sampaio, AAE, 14 de Fevereiro

de 2005.
Vítor Manuel Jesus Lopes, AAE, 14 de Março de 2005.

Agr. Esc. Castanheira de Pêra, 160544:

Carlos Manuel Carmo Jacinto, GN, 1 de Novembro de 2004.
Maria Silva Mazeda Tomás, AA, 1 de Novembro de 2004.
Maria Adelaide Rodrigues Henriques Nunes, coz., 17 de Fevereiro

de 2005.

Agr. Esc. Conde Castelo Melhor, 161652:

Maria Elisa Campelo Fonseca Marques, AAE, 12 de Outubro de
2004.

Lucinda Santos Vieira, AAE, 27 de Dezembro de 2004.
Maria Dolores Costa Cordeiro, AAE, 13 de Dezembro de 2004.
Sandra Margarida Lopes Perdigão, AAE, 21 de Fevereiro de 2005.
Maria Alice Rodrigues Gonçalves, AAE, 21 de Fevereiro de 2005.

Agr. Esc. Figueiró dos Vinhos, 160623:

Paula Cristina Mendes Santos Ferreira, AAE, 4 de Dezembro de
2004.

Lucília Simões Dias, AAE, 24 de Dezembro de 2004.
Célia Farinha Gomes, AAE, 1 de Março de 2005.
Idalina Conceição Lopes Fernandes Santos, AAF, 1 de Março de

2005.
Maria Isabel Ferreira Afonso, AA, 18 de Março de 2005.

Agr. Esc. Pedrógão Grande, 160659:

Cláudia Sofia Martins Coelho, AA, 10 de Novembro de 2004.
Mónica Margarida Silva André, AAE, 2 de Novembro de 2004.
Susana Simões Neves Varejão, AAE, 28 de Fevereiro de 2005.
Gina Maria Rosa Antunes, AAE, 25 de Fevereiro de 2005.

Agr. Esc. Marquês de Pombal, 161615:

Nuno Miguel Oliveira Lopes, coz., 18 de Outubro de 2004.
Célia Catarina Santos Fernandes, AAE, 18 de Outubro de 2004.
Jimmy Ferreira Henriques, AA, 2 de Novembro de 2004.

Agr. Esc. Gualdim Pais, 160374:

Sandra Margarida Domingues Silva, AAE, 13 de Novembro de 2004.
Idália Cristina Lopes Bento, AAE, 3 de Março de 2005.

Agr. Esc. Vieira de Leiria, 160362:

Maria Hortense Marques Mateus, coz., 2 de Novembro de 2004.
Carmen Dolores Oliveira Monte Condeças Brito, AAE, 2 de No-

vembro de 2004.
Maria Lucília Lavos Amado Lobo, AAE, 1 de Março de 2005.

Agr. Esc. Nery Capucho, 161676:

Cláudia Margarida Reis Casaleiro, AA, 25 de Outubro de 2004.

Agr. Esc. Alvaiázere, 161603:

Maria Rosário Marques Dias Pinheiro, AAE, 22 de Novembro de
2004.

Paula Cristina Dias Luís, coz., 1 de Outubro de 2004.
Maria Lucília Godinho Ferreira, AAE, 1 de Outubro de 2004.
Maria Casimira Silveira Amaral Antunes, AAE, 1 de Outubro de

2004.
Susete Eugénia Santos Raimundo Marques, AAE, 9 de Março de

2005.
Maria Fátima Santos Carvalho, AAE, 14 de Março de 2005.

Agr. Esc. Dr. Correia Mateus, 161627:

Hugo Manuel Oliveira Lucas, AAE, 1 de Outubro de 2004.
Isaltina Maria Guerreiro, AAE, 30 de Setembro de 2004.
Isabel Costa Ferreira Sousa, coz., 4 de Março de 2005.

Agr. Esc. D. Dinis, 161639:

Maria Jesus Travesso Faria Pelixo, AAE, 9 de Novembro de 2004.
Hélder Gonçalves Ribeiro, AA, 25 de Outubro de 2004.
Valter Guedes Paz Mendonça, AAE, 26 de Outubro de 2004.
Helena Margarida Santos Ferraz, AAE, 18 de Novembro de 2004.
Dina Célia Costa Sabino Lopes, coz., 14 de Fevereiro de 2005.

Agr. Esc. Guilherme Stephens, 161688:

José Amaral Miranda, GN, 12 de Novembro de 2004.
Maria João Costa Neves, AA, 29 de Novembro de 2004.
António Manuel Guiomar Cambiais Valente, AAE, 14 de Março de

2005.
Nazaré Conceição Rebola Montijo Sousa, AAE, 14 de Março de

2005.

Agr. Esc. Marrazes, 160349:

Áurea Maria Silva Domingos, coz., 11 de Outubro de 2004.
Leonisa Conceição Nascimento Queijo Gonçalves, AAE, 11 de

Outubro de 2004.
Cremilde Florinda Cruz, AAE, 11 de Outubro de 2004.
Maria Olímpia Santos Casimiro, AAE, 11 de Outubro de 2004.
Rosa Maria Mira Jesus Gomes, AAE, 1 de Março de 2005.
Helena Raquel Bastos Simões Silva, AAE, 7 de Março de 2005.

Agr. Esc. Porto de Mós, 160672:

Célia Maria Sousa Carreira, AAE, 24 de Fevereiro de 2005.

Agr. Esc. Maceira, 160337:

Maria Celeste Conceição Teixeira Silva, AAE, 23 de Março de
2005.

Agr. Esc. Avelar, 160295:

Fernanda Neves Almeida Lopes, AAE, 14 de Abril de 2005.
Sónia Sofia Simões Mendes, AAE, 19 de Abril de 2005.
Liliana Almeida Calado Oliveira, AAE, 11 de Abril de 2005.
Teresa Maria Almeida Tomás Castro, coz., 15 de Abril de 2005.

Esc. Sec. Porto Mós, 402552:

David André Santos Alexandre, coz., 11 de Outubro de 2004.
Catarina Fátima Cruz, AAE, 24 de Fevereiro de 2005.
Francisco António Rodrigues Mateus, AAE, 25 de Fevereiro de

2005.
Sandra Cristina Soares Lourenço, AA, 28 de Fevereiro de 2005.

Esc. Sec. Pombal, 400634:

Sara Bela Machado Gonçalves, AAE, 18 de Outubro de 2004.
Maria Lurdes Conceição Neves, coz., 11 de Outubro de 2004.
Natália Gonçalves Santos, AAE, 11 de Outubro de 2004.
Ana Cristina Ferreira Calado, AAE, 11 de Outubro de 2004.
Joana Rodrigues Maia Carvalho, AA, 28 de Fevereiro de 2005.

Esc. Sec. Figueiró dos Vinhos, 403581:

Maria Rosa Conceição Ventura, coz., 15 de Novembro de 2004.
Adelaide Teixeira, coz., 17 de Março de 2005.

Esc. Sec./3 Batalha, 403600:

Maria Helena Santos Policarpo, AAE, 6 de Outubro de 2004.
Maria Fátima Silva Costa, AAE, 6 de Outubro de 2004.
Maria Anjos Silva Batista, AAE, 18 de Outubro de 2004.
Ana Isabel Lourenço Cordeiro, AAE, 29 de Setembro de 2004.
Helena Isabel Vaz Ramalho Rebelo, AA, 18 de Outubro de 2004.
Susana Catarina Pereira Oliveira, AA, 27 de Setembro de 2004.
Nélia Maria Pereira Ferreira, AA, 18 de Outubro de 2004.
Marisa Sofia Alves Margarido, AA, 28 de Fevereiro de 2005.
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Joaquim Cunha Jordão, GN, 21 de Março de 2005.
Lília Daniela Oliveira Monteiro, AAE, 27 de Abril de 2005.

Esc. Sec. Acácio Calazans Duarte, 400180:

Dina Maria Silva Gomes Rodrigues, AAE, 19 de Outubro de 2004.
Guida Maria Jesus Ferreira, AAE, 19 de Outubro de 2004.
Joaquim Silva Rodrigues, AAE, 1 de Março de 2005.

Esc. Sec. Afonso Lopes Vieira, 400725:

Ana Luísa Duarte Campos Oliveira, AA, 2 de Dezembro de 2004.
Maria Flora Silveira Dinis Reis, AAE, 9 de Novembro de 2004.
Sónia Margarida Santos Coelho Valente, AAE, 9 de Novembro de

2004.
Hélder Alexandre Correia Louro, GN, 7 de Abril de 2005.

Esc. Sec. Domingos Sequeira, 400166:

Maria Deolinda Ferreira Francisco Fabião, AAE, 4 de Março de
2005.

Paula Isabel Carneiro Costa Pinto, AAE, 4 de Março de 2005.

Esc. Sec. Francisco Rodrigues Lobo, 400208:

Alzira Maria Domingues Ferreira Veigas, AAE, 11 de Abril de 2005.

8 de Junho de 2006. — Pelo Director Regional, o Director Regio-
nal-Adjunto, por substituição, Carlos Jorge Morgado Gomes.

3000211464

Aviso

Por despacho de 21 de Agosto de 2003 da Ministra de Estado e das
Finanças, foram renovados, com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2003, os contratos a termo certo abaixo mencionados, com termo
de renovação em 31 de Agosto de 2004:

Agrupamento de Escolas do Viso:

Maria Filomena Coelho Almeida Ferreira, AAE.

Agrupamento de Canas de Senhorim:

Tânia Verónica Reis Duarte Rodrigues, AAE.

29 de Maio de 2006. — O Director Regional-Adjunto, Carlos Jor-
ge Morgado Gomes. 3000211467

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio

Processo n.º 3650/05.5TBAGD.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Presidente da comissão de credores — Sílvio Duarte de Almeida Hen-

riques.
Insolvente — Marco Bruno Almeida Pinto A. Fontes, S. A.

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Devedor: Marco Bruno Almeida Pinto, nacional de Portugal, nú-

mero de identificação fiscal 220948127, com endereço em Lameiro,
Macinhata do Vouga, 3750-000 Águeda

Administrador: Dr. José Eduardo Castro Martins, com endereço na
Rua do Engenheiro Júlio Portela, 29, 1.º, 3750-000 1 5 8 Águeda.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insu-
ficiência da massa insolvente.

Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

22 de Junho de 2006. — O Juiz de Direito, Luís Miranda. —
O Oficial de Justiça, Jorge Ordens. 3000209794

Anúncio

Processo n.º 2539/05.2TBAGD.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credora — Cartig — Cartão e Artigos para Embalagem, L.da
Devedor — Virgílio Jesus Cruz Barreira.

No Tribunal da Comarca de Águeda, 3.º Juízo de Águeda, no dia
26 de Junho de 2006, às 18 horas e 30 minutos, foi proferida senten-
ça de declaração de insolvência do devedor Virgílio Jesus Cruz Barrei-
ra, estado civil: casado (regime: desconhecido), nascido em 1 de Mar-
ço de 1945, natural de Portugal, concelho de Albergaria-a-Velha,
freguesia de Albergaria-a-Velha, Albergaria-a-Velha, nacional de Por-
tugal, número de identificação fiscal 172611229, bilhete de identida-
de n.º 679490, com endereço na Avenida de Fernando Lavrador, 146,
2.º, direito, Barra, Gafanha da Nazaré, 0000-000 Ílhavo, com domi-
cílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência foi nomeado o Dr. José Eduardo
Castro Martins, com escritório na Rua do Engenheiro Júlio Portela,
29, 1.º, 3750 Águeda.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter urgente [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 6 de Setembro de 2006, pelas 10 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

27 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Teresa Madaíl. —
A Oficial de Justiça, Arnaldina Costa. 3000210204
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TRIBUNAL DA COMARCA DE AMARANTE

Anúncio

Processo n.º 2850/05.2TBAMT.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Hydro Bs — Sistemas de Alumínio para a Construção, L.da,

e outro(s).
Insolvente — Oficina Metalúrgica Ponte de Baia, L.da

Oficina Metalúrgica Ponte de Baia, L.da, número de identificação
fiscal 504470400, com endereço no lugar de Passinhos, Vila Caiz,
4600-790 Amarante.

Amadeu José Maia Monteiro de Magalhães, com endereço no lugar
da Cruz, Edifício Santa Rita, 16-D, Real, 4605-909 Vila Meã.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insu-
ficiência de bens susceptíveis de satisfazer as custas do processo e as
restantes dívidas da massa insolvente.

Efeitos do encerramento: todos os constantes no artigo 233.º do
CIRE.

29 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Paula Ferreira
Lima. — A Oficial de Justiça, Maria Ângela Silva Portela.

1000303785

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 1688/05.1TBCVL.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credora — Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Insolvente — Mário Jorge Garcia dos Santos e outro(s).

No Tribunal da Comarca da Covilhã, 2.º Juízo de Covilhã, no dia
10 de Julho de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência do devedor Mário Jorge Garcia dos Santos, estado
civil: divorciado, nascido em 22 de Julho de 1959, número de identi-
ficação fiscal 136051740, bilhete de identidade n.º 7567170, com
endereço no Loteamento Entre-Águas, lote 3, 1.º, esquerdo, 6250-
-000 Belmonte, com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado António Ramos
Correia, com endereço na Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, apar-
tado 521, 6201-907 Covilhã.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 2 de Outubro de 2006, pelas 11 horas e 30 minu-
tos, para a realização da reunião de assembleia de credores de aprecia-
ção do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º 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 repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

13 de Julho de 2006. — O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.) —
A Oficial de Justiça, Luísa Ferreira. 3000211638

TRIBUNAL DA COMARCA DE FELGUEIRAS

Anúncio

Processo n.º 1800/03.5TBFLG-N.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Jorge Ruben Rego.
Falida — Fábrica de Calçado Santa Quitéria, L.da

A Dr.ª Sandra Mendes Ramalho, juíza de direito deste Tribunal, faz
saber que são os credores e a falida Fábrica de Calçado Santa Quitéria,
L.da, notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se
pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

12 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Sandra Mendes Ra-
malho. — O Oficial de Justiça, Fernando Jorge Ferreira.

3000211585

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 3335/06.5TBGMR.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credora — Óscar Confecções, L.da
Devedor — António Ribeiro Novais e outro(s).

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 3.º Juízo Cível, no dia 12 de
Julho de 2006, às 18 horas, foi proferida sentença de declaração de
insolvência dos devedores António Ribeiro Novais, estado civil: casa-
do (regime: desconhecido), nascido em 6 de Abril de 1958, freguesia
de Mesão Frio, Guimarães, número de identificação fiscal 144243288,
bilhete de identidade n.º 7305889, com endereço na Travessa da
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Boavista, 10, Mesão Frio, 4810-000 Guimarães, Rosa Martins de
Freitas, estado civil: casada (regime: desconhecido), freguesia de Atães,
Guimarães, nacional de Portugal, número de identificação fiscal
149802307, bilhete de identidade n.º 8409398, com endereço na
Travessa da Boavista, 10, Mesão Frio, 4810-000 Guimarães, com
domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Jorge Ruben
Fernandes Rego, com endereço na Rua de Álvaro de Castelões, 821,
S/3.2, 4450-043 Matosinhos.

Ficam advertidos os devedores dos insolventes de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não aos próprios insolventes.

Ficam advertidos os credores dos insolventes de que devem comu-
nicar 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 pleno [alínea i) do artigo 36.º e artigo 188.º CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 13 de Outubro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do GIRE).

Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

14 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Cristina Cle-
mente. — O Oficial de Justiça, Jorge Manuel Cunha Rodrigues.

3000211586

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 2422/06.4TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Aniceto Vieira de Sousa.
Insolvente — Construções Carlos Abreu — Construção e Reparação

Edifícios, L.da

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 5.º Juízo Cível de Guima-
rães, no dia 8 de Junho de 2006, às 10 horas e 12 minutos, foi pro-
ferida sentença de declaração de insolvência da devedora Construções
Carlos Abreu — Construção e Reparação Edifícios, L.da, número de
identificação fiscal 505688514, com sede na Rua do Burgo, 552, Selho
(São Jorge), 4800-000 Guimarães.

Para administrador da insolvência é nomeado Américo Fernandes
de Almeida Torrinha, com domicílio profissional no lugar da Cividade,
286, 4760-247 Joane.

É administrador do devedor, Carlos Alberto da Silva Abreu, com
domicílio fixado na Rua do Burgo, 552, Selho (São Jorge), 4800-
-000 Guimarães.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.

Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

3 de Julho de 2006. — O Juiz de Direito, José Lino Saldanha Retroz
Galvão Alvoeiro. — A Oficial de Justiça, Maria Palmira Soares Cas-
tro. 1000303769

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio

Processo n.º 3574/03.0TBLRA-D.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Guilhermino Cândido Pereira das Neves.
Requeridos — Marco Paulo Guerra Cid e Helena Maria Rodrigues

Moteiro Cid.

O Dr. Pedro Raposo de Figueiredo, juiz de direito deste Tribunal,
faz saber que são os credores e os falidos Marco Paulo Guerra Cid e
Helena Maria Rodrigues Moteiro Cid, com residência conhecida na
Urbanização Dinge, lote 4, 3.º, direito, Madeiras, Marrazes, Leiria,
notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º,
n.º 1, do CPEREF).

3 de Julho de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Raposo de Figuei-
redo. — A Oficial de Justiça, Clarisse Maria Esperança Rolo.

1000303765

TRIBUNAL DA COMARCA DE LOUSADA

Anúncio

Processo n.º 569/06.6TBLSD.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Joana Filipa Almeida dos Santos
Devedora — Frenato — Indústria e Comércio de Têxteis, L.da
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Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Lousada, 1.º Juízo de Lousada, no dia
3 de Julho de 2006, às 10 horas e 40 minutos, foi proferida sentença
de declaração de insolvência da devedora Frenato — Indústria e Co-
mércio de Têxteis, L.da, número de identificação fiscal 503757420,
com endereço em Prados, Barrosas, Santa Eulália, 4620-000 Lousada,
com sede na morada indicada.

É administradora da devedora, Maria Cristina Pinto da Cunha, com
endereço na Frenato — Indústria e Comércio de Têxteis, L.da, Rua de
Prados, 76, Santa Eulália, 4615-000 Caldas de Vizela, a quem é fixa-
do domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Américo Tor-
rinha, com endereço no lugar de Cividade, Joane, 4760-000 Vila Nova
de Famalicão.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 11 de Setembro de 2006, pelas 9 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação 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 traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes 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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º 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 repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

3 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Manuela Sousa. —
A Oficial de Justiça, Adelaide Magalhães. 1000303767

TRIBUNAL DA COMARCA DE OVAR

Anúncio

Processo n.º 128/06.3TBOVR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — José Manuel de Almeida Soares.
Insolvente — Transportes Adem, L.da

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Ovar, 3.º Juízo de Ovar, no dia 18 de
Maio de 2006, pelas 11 horas, foi proferida sentença de declaração
de insolvência da devedora Transportes Adem, L.da, número de iden-
tificação fiscal 500425116, com endereço na Rua do Calvário, 459,
3885-107 Arada.

Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Emília Ma-
nuela, com endereço na Rua do Jornal Correio da Feira, 11, 1.º, Santa
Maria da Feira, 4520-234 Santa Maria da Feira.

São administradores do devedor a quem é fixado domicílio nas
moradas indicadas.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.

Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

19 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Isilda Maria Correia
de Pinho. — A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira. 3000206002

TRIBUNAL DA COMARCA DE POMBAL

Anúncio

Processo n.º 1471/05.4TBPBL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Ecodimulti — Produções de Tintas Ecológicas, S. A.
Insolvente — Gamicor — Pintura de Construção Civil Unipessoal, L.da,

e outro(s).

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que é insolvente
Gamicor — Pintura de Construção Civil Unipessoal, L.da, número de
identificação fiscal 505604442, com endereço na Rua da Junceira,
Junceira, Santiago de Litém, Pombal.

Administradora da insolvência, Dr.ª Ana Cristina Brás, com ende-
reço em Casal do Barril, Estrada Principal, 3130-511 Soure.
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Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por insu-
ficiência de bens da insolvente, nem esta nem a requerente, nem de-
mais credores se opuseram ao encerramento.

Efeitos do encerramento: cessam todos os efeitos que resultem da
declaração de insolvência, recuperando designadamente o insolvente
o direito de dispor dos seus bens e da livre gestão dos seus negócios.

17 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Maria João Velez. —
A Oficial de Justiça, Rosa Maria M. P. Gameiro. 3000211574

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTE DE LIMA

Anúncio

Processo n.º 846/05.3TBPTL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida)
Credor — Saner — Sociedade Alimentar do Norte, S. A.
Insolvente — Montifish — Comércio de Produtos Alimentares, L.da

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Ponte de Lima, 1.º Juízo de Ponte de
Lima, no dia 12 de Julho de 2006, às 10 horas e 50 minutos, foi pro-
ferida sentença de declaração de insolvência da devedora Montifish —
Comércio de Produtos Alimentares, L.da, com endereço em Sobral,
lote 4, Arca, 4990-000 Ponte de Lima, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado António Carlos da
Silva Santos, com domicílio na Rua do Conselheiro Lobato, 259, 2.º,
esquerdo, Braga, 4705-089 Braga.

É legal representante da insolvente, Joaquim Jorge Monteiro da
Silva Oliveira, a quem é fixada a residência em Sobral, lote 4, fregue-
sia de Arca, Ponte de Lima.

Conforme sentença proferida nos autos verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.

Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

13 de Julho de 2006. — O Juiz de Direito, João Miguel Vieira de
Sousa. — A Oficial de Justiça, Antonieta Gonçalves. 3000211455

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 3761/06.0TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Corser Cortiças, L.da
Insolvente — Ecocork — Cortiças de Portugal, L.da

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, 4.º Juízo Cí-
vel de Santa Maria da Feira, no dia 26 de Maio de 2006, às 17 ho-

ras e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência da devedora Ecocork — Cortiças de Portugal, L.da, número
de identificação fiscal 503850551, com endereço na Rua das Ca-
mélias, 50, Vendas Novas, 4300-000 Lourosa, com sede na mo-
rada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Emília Ma-
nuela, com endereço na Rua do Jornal Correio da Feira, 11, 1.º, 4520-
-234 Santa Maria da Feira.

São administradores do devedor, Joaquim José Rodrigues Pereira
Valente, estado civil: casado, nascido em 7 de Novembro de 1963,
natural de Portugal, concelho de Santa Maria da Feira, freguesia de
Lobão, Santa Maria da Feira, nacional de Portugal, bilhete de identi-
dade n.º 6904904, com endereço na Rua 35, 781, 3.º, esquerdo, nor-
te, 4500-320 Espinho, Fernando da Silva Vendas, estado civil: casa-
do, nascido em 28 de Janeiro de 1956, natural de Portugal, concelho
de Santa Maria da Feira, freguesia de Lourosa, Santa Maria da Feira,
nacional de Portugal, número de identificação fiscal 172285674, bi-
lhete de identidade n.º 5093449, com endereço na Rua das Camélias,
50, Vendas Novas, 4520-000 Lourosa, a quem é fixado domicílio nas
moradas indicadas.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.

Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

29 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Anabela Saraiva. —
A Oficial de Justiça, Dalila Almeida. 3000206582

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTARÉM

Anúncio

Processo n.º 1072/06.0TBSTR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Top Atlântico — Viagens e Turismo, S. A.
Devedora — Projecteam — Consultoria e Estudos de Projectos, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

A Dr.ª Maria da Conceição Ferreira, juíza de direito do 2.º Juízo
Cível do Tribunal de Santarém, faz saber que, no Tribunal da Comarca
de Santarém, 2.º Juízo Cível, no dia 18 de Maio de 2006, às 16 horas
e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência da
devedora Projecteam — Consultoria e Estudos de Projectos, L.da,
número de identificação fiscal 504222783, com endereço em Casais
do Quintão, lote 1, Várzea, 2005-021 Santarém, com sede na morada
indicada.

São administradoras da devedora, Maria Antonieta Agostinho de
Almeida, com endereço na Rua de António Pedro, 1, 4.º, D, 1000-
-000 Lisboa, e Sandra Maria Troeiro Estornhinho Dias, com endere-
ço na Praceta de Cesário Verde, 6, 6.º, D, Massamá, 2710-000 Sintra,
a quem é fixado domicílio nas moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Maria Cristina
Conchon, com endereço na Rua de Manuel Silva Leal, 11, 5.º, A,
1000-000 Lisboa.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter limitado [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].
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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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE)

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

Para constar, se passou o presente e outros de igual teor que serão
legalmente afixados.

19 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Maria da Conceição
Ferreira. — A Escrivã Adjunta, Maria José Marques Pita.

3000208327

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE SANTO TIRSO

Anúncio

Processo n.º 5154/05.7TBSTS.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Insolvente — António Silvino Lima Oliveira.
Presidente da comissão de credores — Joaquim Mirra Ribeiro e outro(s).

No Tribunal da Comarca de Santo Tirso, 4.º Juízo Cível de Santo
Tirso, no dia 7 de Julho de 2006, pelas 17 horas e 30 minutos, foi
proferida sentença de declaração de insolvência do devedor António
Silvino Lima Oliveira, estado civil: casado, nascido em 27 de Julho de
1973, nacional de Portugal, número de identificação fiscal 194145514,
bilhete de identidade n.º 10565890, com endereço na Rua de Silva
Araújo, 1352, 4795-120 Vila das Aves, com domicílio na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado Sebastião Campos
Cruz, com domicílio na Rua do Dr. Serafim Lima, 245, 1.º, salas 6 e
7, 4785-315 Trofa.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 12 de Setembro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

10 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Luísa Vale. — O Ofi-
cial de Justiça, Carlos Oliveira. 3000211453

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio

Processo n.º 1705/03.0TBSJM-I
Prestação de contas (liquidatário).
Requerente — Inácio Peres.
Requerida — Luís Filipe Pinto de Oliveira, L.da

O Dr. João Simões Grilo do Amaral, juiz de direito deste Tribunal,
faz saber que são os credores e a falida notificados para, no prazo de
5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

29 de Junho de 2006. — O Juiz de Direito, João Simões Grilo do
Amaral. — A Oficial de Justiça, Maria Fernanda Oliveira Costa.

3000210708

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES
E DE COMARCA DE SINTRA

Anúncio

Processo n.º 11 011/05.0TMSNT.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Comercial Português, S. A.
Devedor — João Ricardo S. M. Barros Rodrigues e Vera Maria Ribei-

ro da Silva Viana Barros Rodrigues

No Tribunal de Família e Menores e Juízos Cíveis de Sintra, 2.º Juízo
Cível de Palácio da Justiça, no dia 13 de Julho de 2006, às 16 horas
e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência dos
devedores João Ricardo S. M. Barros Rodrigues, número de identifica-
ção fiscal 127256067, com endereço na Herdade da Aroeira, lote 3,
50-5, caixa 96, 2815 Charneca da Caparica, e Vera Maria Ribeiro da
Silva Viana Barros Rodrigues, número de identificação fiscal 127256075,
com endereço na Herdade da Aroeira, lote 3, 50-5, caixa 96,
2815 Charneca da Caparica, com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Carlos Manuel
Lemos Alves da Silva, com endereço na Rua de Almeida Garrett, 31,
Lourel, 2710-349 Sintra.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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.



Diário da República, 2.ª série — N.º 145 — 28 de Julho de 2006 (Parte Especial)13 318

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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 3 de Novembro de 2006, pelas 10 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

14 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Sónia Cristina do Vale
e Silva. — A Oficial de Justiça, Rosa Fonseca. 3000211587

TRIBUNAL DA COMARCA DE VALE DE CAMBRA

Anúncio

Processo n.º 13-E/2001.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Dr.ª Emília Manuela.
Requerido — José Luís Godinho Gomes.

A Dr.ª Susana Maria Godinho Fernandes Cajeira, juíza de direito
deite Tribunal, faz saber que são os credores e o falido José Luís
Godinho Gomes, residente em Ramilos, Macieira de Cambra, Vale de
Cambra, notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário
(artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

4 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Susana Maria Godinho
Fernandes Cajeira. — A Oficial de Justiça, Maria José.

3000203571

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA

DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 3480/05.4TJVNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Ministério Público.
Insolvente — Eni — Empresa Nortenha de Impermeabiliza-

ções, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

Nos Juízos de Competência Cível de Vila Nova de Famalicão,
2.º Juízo Cível de Santo Adrião, no dia 30 de Junho de 2006, pelas
18 horas e 45 minutos, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência da devedora Eni — Empresa Nortenha de Impermeabilizações,
L.da, número de identificação fiscal 505224852, com endereço na Rua
dos Campos, 111, armazém 5, Gavião, 4760-000 Vila Nova de Fa-
malicão, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor, José Manuel Monteiro Pereira,
solteiro, número de identificação fiscal 196912539, com endereço
na Alameda dos Descobrimentos, 89, 1.º, direito, apartado 111, 4480-
-872 Vila do Conde, e Maria da Conceição Martinho da Assunção
Monteiro, divorciada, número de identificação fiscal 171536592, bi-
lhete de identidade n.º 2732779, com endereço na Rua de Cupertino
de Miranda, 459, 4760-124 Vila Nova de Famalicão, a quem é fixado
domicílio nas moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeado Américo Fernandes
de Almeida Torrinha, com domicílio no lugar da Cividade, 286, 4760-
-247 Joane.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 25 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 11 de Setembro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, 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 traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes 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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.



Diário da República, 2.ª série — N.º 145 — 28 de Julho de 2006 (Parte Especial) 13 319

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 repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

30 de Junho de 2006. — O Juiz de Direito, Alcides Rodrigues. —
A Oficial de Justiça, Eugénia Silva. 1000303768

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA

DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 3619/05.0TJVNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Sabino & Sabino — Construção Civil, L.da
Insolvente — J. Gonçalves da Silva Soc. Unipessoal, L.da

Encerramento de processo nos autos de insolvência acima identi-
ficados em que é devedora/insolvente J. Gonçalves da Silva Soc. Uni-
pessoal, L.da, número de identificação fiscal 505924978, com sede na
Rua do Alto da Bela, 17, 4760-495 Gondifelos, e administrador da
insolvência, Dr. Américo Fernandes de Almeida Torrinha, residente
na Rua da Cividade, 286, 4770-247 Joane, Vila Nova de Famalicão.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por insu-
ficiência da massa insolvente, proferida a 27 de Junho de 2006.

Efeitos do encerramento:

O incidente de qualificação de insolvência passa a prosseguir os seus
termos com incidente limitado;

Cessam todos os efeitos decorrentes da declaração de insolvência,
designadamente recuperando a devedora o direito de disposição dos
seus bens e a livre gestão do negócio, sem prejuízo dos efeitos da
qualificação de insolvência e do disposto no artigo 234.º do CIRE;

Cessam as atribuições do administrador da insolvência, excepto as
relativas à apresentação de contas e aos trâmites do incidente de
qualificação da insolvência;

Todos os credores da insolvência podem exercer os seus direitos
contra o devedor, no caso, sem qualquer restrição;

Os credores da massa insolvente podem reclamar da devedora os
seus direitos não satisfeitos;

Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

29 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Sílvia Barbosa. —
A Oficial de Justiça, Paula Leite. 1000303781

Anúncio

Processo n.º 1710/06.4TJVNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Construções Pereira Sousa — Unipessoal, L.da
Insolvente — Carvalho, Martins & Filhos, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

Nos Juízos de Competência Cível de Vila Nova de Famalicão,
3.º Juízo Cível de Santo Adrião, no dia 27 de Junho de 2006, pelas
14 horas e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência da devedora Carvalho, Martins & Filhos, L.da, número de iden-
tificação fiscal 505705974, com endereço na Avenida das Portas do
Minho, Edifício Habitacional de Bragadela, loja 1-R, Ribeirão, 4760-
-000 Vila Nova de Famalicão, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor José Manuel Carvalho Queirós,
casado, número de identificação fiscal 165096160, com endereço na
Avenida das Portas do Minho, Edifício Habitacional de Bragadela, 37,
Ribeirão, 4760-000 Vila Nova de Famalicão, e Maria Assunção Fer-
reira Martins Queirós, casada, com endereço na Avenida das Portas

do Minho, Edifício Habitacional de Bragadela, 37, Ribeirão, 4760-
-000 Vila Nova de Famalicão, a quem é fixado domicílio nas moradas
indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeado Américo Fernandes
de Almeida Torrinha, com domicílio na Rua da Cividade, 286, 4770-
-247 Joane.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 29 de Agosto de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, 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 traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º 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 repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

28 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Sílvia Barbosa. —
O Oficial de Justiça, Luís Miguel Castelo Branco da Costa.

1000303779
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Anúncio

Processo n.º 2015/05.3TJVNF-C.
Prestação de contas administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Américo Fernandes de Almeida Tor-

rinha.

A Dr.ª Sílvia Barbosa, juíza de direito deste Tribunal, faz saber que
são os credores e a insolvente Confecções Marisa — Sociedade Uni-
pessoal, L.da, com sede no Loteamento da Mabor, casa 35, Lousado,
Vila Nova de Famalicão, notificados para, no prazo de 5 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo
administrador da insolvência (artigo 64.º, n.º 1, do CIRE).

O prazo é contínuo, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

14 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Sílvia Barbosa. —
A Oficial de Justiça, Paula Leite. 1000303780

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 298/04.5TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Narciso Costa, L.da, e outro(s).

É citada a empresa Silcarvil — Comércio de Produtos Alimenta-
res, L.da, número de identificação fiscal 502933003, com domicílio
na Rua do Mercado, 14-16, Cova da Piedade, 2800-000 Almada, para,
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 30 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da segunda e última publicação do competente
anúncio, para deduzir, querendo, oposição ou propor qualquer outra
providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham, conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2
e 3, do CPEREF, nos presentes autos que deram entrada na secretaria
em 12 de Março de 2004.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e,
bem assim, a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são con-
tínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando o
prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o 1.º dia útil seguinte, e que os duplicados da petição ini-
cial se encontram à disposição da citanda na secretaria do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa.

8 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. — O Oficial de Justiça, Luís Francisco Cabeça M. Horta.

3000211510

Anúncio

Processo n.º 978/03.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Maria de Fátima M. Pinto & Alzira M. Maciel, L.da
Requerida — Artur Cardoso, L.da

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa, faz saber que, por sentença de
6 de Julho de 2006, proferida nos presentes autos, foi declarada a fa-
lência da requerida Artur Cardoso, L.da, número de identificação fiscal
502655437, com domicílio na Rua de Aquilino Ribeiro, 34, 4.º, C,
Carnaxide, 0000-000 Oeiras, tendo sido fixado em 30 dias, contados
da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. João Carlos Loureiro Cor-
reia, com domicílio na Rua do Dia Mundial da Criança, Vivenda Nos-
sa e Deles, 194, 2785-410 São Domingos de Rana.

11 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. — O Oficial de Justiça, Luís Francisco Cabeça M. Horta.

3000211491

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 215/06.8TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Ponto Informativo Papelaria, L.da, e outro(s).
Credora — Ambar — Ideias no Papel S. A./Trinortel — Transforma-

dora Industrial de Maquinaria e Produtos Alimentares do Norte.

Publicidade de sentença e citação de credores
e outros interessados

A Dr.ª Ana Loureiro, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio nos autos de Vila Nova de Gaia, faz saber que, nos autos de
insolvência acima identificados, no Tribunal de Comércio de Vila Nova
de Gaia, 1.º Juízo de Vila Nova de Gaia, no dia 7 de Abril de 2006, ao
meio-dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência da de-
vedora Ponto Informativo Papelaria, L.da, número de identificação
fiscal 507223446, com sede na Rua 14, 929, Espinho, 4500-808 Es-
pinho, com sede na morada indicada.

São administradoras da devedora, Maria Alice Gomes de Andrade
Sá Couto, com endereço na Rua das Pedras da Maré, 189-B, rés-do-
-chão, esquerdo, São Félix da Marinha, 4430-000 Vila Nova de Gaia,
e Sandra Margarida Gomes e Andrade Silva, com endereço na Rua das
Pedras da Maré, 189-B, rés-do-chão, esquerdo, São Félix da Marinha,
4430-000 Vila Nova de Gaia, a quem é fixado domicílio nas moradas
indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Nuno Rodolfo
da Nova Oliveira da Silva, com domicílio na Quinta do Agrelo, Rua
do Agrelo, 236, 4770-831 Castelões.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
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 respecti-
vos 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 4 de Setembro, pelas 10 horas e 30 minutos, 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 traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).
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Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º 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 repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

20 de Junho de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. —
A Oficial de Justiça, Lucinda Cirne Patacas. 3000211469

Anúncio

Processo n.º 102/06.0TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — G. T. I. — Gabinete de Apoio Técnico ao Investimento,

S. A.
Insolvente — Valcab — Fábrica de Apoio à Indústria Automóvel, L.da

Publicidade de sentença e notificação de interessados

A Dr.ª Isabel Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Vila Nova de Gaia, faz saber que, nos autos de insolvên-
cia acima identificados, no Tribunal de Comércio de Vila Nova de
Gaia, 1.º Juízo de Vila Nova de Gaia, no dia 4 de Julho de 2006, às
10 horas, foi proferida sentença de declaração de insolvência da de-
vedora Valcab — Fábrica de Apoio à Indústria Automóvel, L.da, nú-
mero de identificação fiscal 504756443, com endereço na Rua de São
João de Sobrado, 1280, Sobrado, 4440-000 Valongo, com sede na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. José Barros de
Oliveira, com domicílio na Rua de António Pascoal, 3, 1.º, 3740-
-233 Esposende.

São administradores do devedor, Manuel Machado Pinto Brasil, com
endereço na Rua de São João de Sobrado, 1280, 4440-000 Valongo, e
Maria Emília de Sousa Faria Machado, com endereço na Rua de São
João de Sobrado, 1280, 4440-000 Valongo, a quem é fixado domicí-
lio nas moradas indicadas.

Conforme sentença proferida nos autos verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.

Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º 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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

6 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Ermelinda Maria Moutinho.

3000211452

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 153/04.9TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente — Faria & Mendes, L.da
Requerido — Manuel João Moura Marques e outro(s).

O Dr. Paulo Fernando Dias Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, faz saber que, por sen-
tença de 5 de Julho de 2006, proferida nos presentes autos, foi decla-
rada a falência dos requeridos Manuel João Moura Marques, número
de identificação fiscal 111364191, e Julieta Elvira Azevedo Braga
Marques, número de identificação fiscal 162265492, residentes na
Avenida da República, 1926, 4.º, esquerdo, 4400-000 Vila Nova de
Gaia, tendo sido fixado em 30 dias contados da publicação do compe-
tente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores re-
clamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no ar-
tigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial, Ana Cristina Rodrigues Brás, com
endereço na Casa do Barril, Estrada Principal, 3130-511 Soure.

7 de Julho de 2006. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
Silva. — A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.

3000211577

Anúncio

Processo n.º 177/06.1TYVNG.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Insolvente — Manuel Domingues Sousa & Silva, L.da, e outro(s).

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 2.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 22 de Março de 2006, ao meio-dia, foi profe-
rida sentença de declaração de insolvência da devedora Manuel Do-
mingues Sousa & Silva, L.da, número de identificação fiscal 501281312,
com endereço na Rua Central de Lever, 2608, Lever, 4415-638 Lever
VNG, com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado Nuno Rodolfo da
Nova Oliveira da Silva, com endereço na Quinta do Agrelo, Rua do
Agrelo, 236, 4770-831 Castelões.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas ao administrador da insol-
vência e não ao próprio insolvente.

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco 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 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão 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 do
artigo 128.º do CIRE):

A proveniência do(s) crédito(s), data de vencimento, montante de
capital e de juros;
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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 respecti-
vos dados de identificação registral, se aplicável;

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

Foi designado o dia 11 de Setembro de 2006, pelas 10 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.

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 (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.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 último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (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 1.º dia útil seguinte.

3 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Olívia Esteves Silva
Loureiro. — A Oficial de Justiça, Susana Cruz. 3000211470

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBERGRIA-A-VELHA

Aviso

Laerte Macedo Pinto, vereador em regime de tempo inteiro,
com competência subdelegada da Câmara Municipal de Albergaria-
-a-Velha, faz público que está em discussão pública o pedido de
licenciamento da operação de loteamento, requerido por Maria
Joaquina Reis da Costa Cardoso, Ana Paula da Costa Cardoso Dan-
tas Ribeiro e Teresa Cláudia da Costa Cardoso Oliveira Quinta, para
o prédio situado na Rua da Lapa, freguesia e município de Albergaria-
-a-Velha.

Durante os 15 dias seguintes à publicação deste pedido no Diário
da República, podem os interessados apresentar, por escrito, as suas
sugestões, observações e reclamações.

O pedido em causa encontra-se patente, para consulta, na Secreta-
ria da Divisão de Obras Particulares da Câmara Municipal, durante as
horas de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às
16 horas).

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

4 de Julho de 2006. — O Vereador, em regime de tempo inteiro
com competência subdelegada, Laerte Macedo Pinto. 1000303791

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
ingresso na carreira de especialista de informática —
grau 1.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Junho de 2006, proferido no uso de competência delegada, foi
nomeado definitivamente para lugar da categoria de especialista de
informática — grau 1, do quadro de pessoal do município de Albufei-
ra, o estagiário Eduardo Gomperts Boneca, aprovado no concurso em
epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-

rie, n.º 221, de 18 de Setembro de 2004, o qual deverá tomar posse
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

16 de Junho de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000303794

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
cinco lugares da categoria de operário qualificado prin-
cipal — asfaltador.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 23 de Junho de 2006, proferidos no uso de competência delegada,
foram nomeados definitivamente para lugares da categoria de operá-
rio qualificado principal — asfaltador, do quadro de pessoal do muni-
cípio de Albufeira, os seguintes candidatos, aprovados no concurso
em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 204, de 24 de Outubro de 2005, os quais deverão aceitar
a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República:

Carlos Manuel Lopes Rodrigues
Joaquim Manuel Xufre Vieira Nobre.
José Manuel da Conceição Vieira
Manuel António Marques da Fonseca Cunha.
Manuel Coelho.

23 de Junho de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000303755

Aviso

Concurso interno para admissão de um estagiário para
ingresso na carreira de técnico superior — educação
física.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Junho de 2006 e no uso de competência delegada, foi nomeado
em regime de comissão de serviço extraordinária, para lugar da cate-
goria de técnico superior de educação física — estagiário, do quadro
de pessoal do município de Albufeira, o candidato José Hernâni Souto
Maior Silva Batista, aprovado no concurso em epígrafe, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 239, de 15 de
Dezembro de 2005, o qual deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

16 de Junho de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000303758

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da categoria de operário qualificado principal —
electricista.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
6 de Julho de 2006, proferido no uso de competência delegada, foi
nomeado definitivamente para lugar da categoria de operário qualifi-
cado principal — electricista, do quadro de pessoal do município de
Albufeira, o candidato Felisberto Reigado, aprovado no concurso em
epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 53, de 15 de Março de 2006, o qual deverá aceitar a nomea-
ção no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

6 de Junho de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000303793
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Aviso

Concurso interno para admissão de três estagiários para
ingresso na carreira técnica superior de assessoria de
administração.

Nomeação em regime de comissão de serviço extraordinária

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 16 de Março de 2006 proferidos no uso de competência delega-
da, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, foram nomeadas em regime de co-
missão de serviço extraordinária pelo período de um ano para o
exercício de funções inerentes à categoria de estagiário da carreira
técnica superior de assessoria de administração, as funcionárias Ana
Paula Lopes Roma, Fernanda Filipe Bonifácio Coelho e Maria Cus-
tódia da Conceição Sobral, classificadas no concurso em epígrafe,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 134,
de 14 de Julho de 2005, as quais deverão aceitar a nomeação no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

12 de Junho de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000303795

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Aviso

Nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, con-
jugado com o n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agos-
to, torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou contrato de
trabalho a termo certo, pelo prazo de quatro meses, na categoria de
auxiliar de serviços gerais, com Lucinda da Conceição Vaquinhas Pe-
dro Martins e Marina Helena Martins Paulino.

Mais se torna público que o referido contrato foi celebrado ao abrigo
da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da lei acima referida, por urgente
conveniência de serviço, tendo o início das funções ocorrido em 10 de
Julho de 2006 e 12 de Julho de 2006, respectivamente.

12 de Julho de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000303752

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 23 de Junho de 2006, foi nomeado, em
regime de substituição, Manuel Francisco Baixinho Carocha, assisten-
te administrativo especialista, no cargo de chefe da Secção de Recur-
sos Humanos, ao abrigo do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 466/79, de
7 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de
Setembro, com efeitos a partir de 26 de Junho de 2006, por impedi-
mento do actual titular e enquanto durar o impedimento. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

10 de Julho de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000303798

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 23 de Junho de 2006, foi nomeada, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Maria
de Lurdes Batoque Heleno, para o cargo de secretária do Gabinete de
Apoio Pessoal ao vereador em regime de permanência, João José
Ferreira Mendes Massano, com efeitos a partir de 26 de Junho de
2006.

10 de Julho de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000303801

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 23 de Junho de 2006, foi exonera-
da, ao abrigo do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-

tembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro, Rita Bebiana Cabral Rito, do cargo de secretária do Gabinete de
Apoio Pessoal do vereador em regime de permanência, João José
Ferreira Mendes Massano, com efeitos a partir de 26 de Junho de
2006.

10 de Julho de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000303800

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 29 de
Junho de 2006 do vereador da Divisão Administrativa e Financeira,
se procedeu às nomeações de Ricardo José Felicíssimo Parreira e Sofia
Isabel Elias Dimas, para os lugares de técnico profissional de biblioteca
e documentação de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 199, classificados no
concurso externo de ingresso para dois lugares de técnico profissional
de biblioteca e documentação de 2.ª classe.

Os mesmos deverão aceitar as nomeações no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Junho de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000303796

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 23 de Junho de 2006, foi nomeada, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Rita
Bebiana Cabral Rito, para o cargo de secretária do Gabinete de Apoio
Pessoal à vereadora em regime de permanência, Isabel Cristina Soa-
res Vicente, com efeitos a partir de 26 de Junho de 2006.

10 de Julho de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000303802

Aviso

Nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, con-
jugado com o n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agos-
to, torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou contrato de
trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de dois anos, na cate-
goria de técnico superior de 2.ª classe (engenharia), com Rui Manuel
Freitas Reis.

Mais se torna público que o referido contrato foi celebrado ao abrigo
da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da lei acima referida, por urgente
conveniência de serviço, tendo o início de funções ocorrido em 10 de
Julho de 2006.

7 de Julho de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000303799

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Aviso

1 — Torna-se público que, por meus despachos datados de 26 de
Junho findo, se encontram abertos, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia se-
guinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, os
concursos externos de ingresso para admissão de estagiários para pro-
vimento de:

Referência A — um lugar da categoria de 2.ª classe, da carreira de
sociologia, do grupo de pessoal técnico superior;

Referência B — um lugar da categoria de 2.ª classe, da carreira de
ciências da educação, do grupo de pessoal técnico superior;

Referência C — um lugar da categoria de 2.ª classe, da carreira de
psicólogo — área social e organizacional, do grupo de pessoal téc-
nico superior;

Referência D — um lugar da categoria de 2.ª classe, da carreira de
economista, do grupo de pessoal técnico superior;

Referência E — um lugar da categoria de 2.ª classe, da carreira de
arquitecto, do grupo de pessoal técnico superior;

Referência F — dois lugares da categoria de 2.ª classe, da carreira
de engenharia civil, do grupo de pessoal técnico superior.
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2 — Local de trabalho — área do município.
3 — Aos concursos são aplicáveis as regras dos Decretos-Leis

n.os 248/85, de 15 de Julho; 247/87, de 17 de Junho; 265/88, de 28 de
Julho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 427/89, de 7 de Dezembro; 204/
98, de 11 de Julho; 404-A/98, de 18 de Dezembro; 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e 238/99, de 25 de Junho.

4 — Remuneração e outras condições — as remunerações mensais
são as resultantes da aplicação do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-lhes aplicável, no que concerne às
regalias sociais e condições de trabalho as normas genericamente vi-
gentes para os funcionários da administração local.

5 — Conteúdos funcionais — os conteúdos funcionais dos lugares
a prover correspondem ao constante do:

Referência A — Despacho n.º 5217/2000 (2.ª série), n.º 55, de 6 de
Março de 2000;

Referência B — mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho;

Referência C — Despacho n.º 9160/2001 (2.ª série), n.º 101, de 2 de
Maio de 2001;

Referência D — Despacho n.º 22 511/2004 (2.ª série), n.º 259, de
4 de Novembro de 2004;

Referências E e F — Despacho n.º 6871/2002 (2.ª série), n.º 78,
de 3 de Abril de 2002.

6 — Prazo de validade — os concursos são válidos para as vagas
indicadas e para as que se verificarem no prazo de um ano.

7 — O provimento dos referidos lugares serão precedidos de está-
gio, com carácter probatório, com a duração de um ano, nos termos
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, e do ar-
tigo 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

7.1 — A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de
0 a 20 valores e resultará da avaliação do relatório de estágio a apre-
sentar pelo estagiário e da classificação de serviço obtida durante aquele
período e, sempre que possível, dos resultados da formação profissio-
nal.

7.2 — O júri do estágio tem a mesma composição do júri do con-
curso, sendo designado orientador de estágio o 2.º vogal efectivo.

7.3 — A classificação final dos estágios serão obtidas pela média
aritmética dos factores avaliados.

7.4 — Os relatórios e as classificações de serviço deverão estar à
disposição do júri até ao 30.º dia após o fim dos estágios.

8 — O local de trabalho é na área do município.
9 — Requisitos de admissão — a estes concursos podem concorrer

todos os candidatos que reúnam os seguintes requisitos:

Gerais — os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

Especiais:

Referência A — licenciatura em Sociologia;
Referência B — licenciatura em Ciências da Educação;
Referência C — licenciatura em Psicologia — área social e organi-

zacional;
Referência D — licenciatura em Economia;
Referência E — licenciatura em Arquitectura;
Referência F — licenciatura em Engenharia Civil.

10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamen-

te, através de requerimento-tipo, disponível na Divisão de Gestão
Administrativa ou Secção de Recursos Humanos, no edifício dos Pa-
ços de Concelho, em conformidade com os n.os 3 e 4 do artigo 30.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, sendo aquele facultado aos candidatos que
residam noutras localidades desde que o solicitem em tempo útil e
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Praça de Luís
de Camões, 2580-318 Alenquer, dentro do prazo estabelecido, entre-
gue pessoalmente, na Divisão de Gestão Administrativa desta Câma-
ra, ou remetido por correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado para entrega das candidaturas.

10.2 — Os requerimentos de admissão a concurso devem ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Fotocópia simples de documento autêntico ou autenticado com-
provando as habilitações literárias com menção da nota final da li-
cenciatura;

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

c) Curriculum vitae:

c1) Detalhado, datado, rubricado e assinado pelo candidato;

c2) Fotocópias simples dos comprovativos de acções de forma-
ção, com discriminação do programa, conteúdo e duração das mes-
mas;

c3) Documentos comprovativos dos elementos que eventualmente
tenham sido especificados no requerimento de admissão a concurso
bem como no curriculum vitae e relevantes para a apreciação do
mérito do candidato.

11 — As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso, designadamente nos seus n.os 9 e 10 serão excluí-
das.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentação das suas declarações.

13 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita

através de prova de conhecimentos escrita (PCE), avaliação curri-
cular (AC) e entrevista profissional de selecção (EPS), conforme pre-
visto nas alíneas a) e b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14.1 — A prova escrita de conhecimentos, com a duração máxi-
ma de duas horas, será classificada de 0 a 20 valores, e versará sobre
as seguintes matérias:

Conhecimentos gerais — referências A, B, C, D, E e F:

Constituição da República Portuguesa:

Lei Constitucional n.º 1/2005, de 12 de Agosto.

Noções gerais de direito e organização política e administrativa:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as respectivas alterações;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção do

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento
Administrativo).

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central Regional e Local:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

Regime de Férias, Faltas e Licenças:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as respectivas alte-
rações;

Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.

Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas:

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as respectivas altera-
ções;

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Agosto.

Conhecimentos específicos:

Referência A:

Implementação da Rede Social — Decreto-Lei n.º 115/2006, de
14 de Junho;

Lei da Imigração — Decreto-Lei n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro;
Decreto Regulamentar n.º 6/2004, de 26 de Abril.

Referência B:

Lei de Bases do Sistema Educativo — Lei n.º 46/86, de 14 de Ou-
tubro, e respectivas alterações;

Lei Quadro da Educação Pré-Escolar — Lei n.º 5/97, de 10 de Fe-
vereiro;

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio;
Conselhos Municipais de Educação e Cartas Educativas — Decre-

to-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro.

Referência C:

Balanço Social — Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
SIADAP — Lei n.º 10/2004, de 22 de Março;
Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio;
Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho.
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Referência D:

Lei das Finanças Locais — Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Regime Contabilístico das Autarquias Locais — Decreto-Lei n.º 54-

-A/99, de 22 de Setembro, com as respectivas alterações;
Regulamento (CE) n.º 1260/1999;
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro;
Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto.

Referências E e F:

Regime Jurídico da Política de Ordenamento do Território e de
Urbanismo — Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as
respectivas alterações;

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação — Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, com as respectivas alterações.

14.1.1 — A prova teórica de conhecimentos gerais e específicos
escrita tem carácter eliminatório, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, consideran-
do-se como tal as classificações inferiores a 9,5 valores.

14.2 — A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos na área para que o concurso foi aberto, com
base na análise do respectivo currículo profissional.

14.3 — Entrevista profissional de selecção — com a duração má-
xima de 30 minutos, visa avaliar numa relação interpessoal e de for-
ma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos e será classificada de 0 a 20 valores.

15 — Classificação final — para a elaboração da lista de classifica-
ção final será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final
dos concorrentes resultará da aplicação da fórmula abaixo indicada,
considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores:

CF = PCE + AC + EPS/3
em que:

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

16 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa constam de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos can-
didatos sempre que solicitadas.

17 — Constituição do júri:

Referência A:

Presidente — Jorge Manuel da Cunha Mendes Riso, vereador.
Vogais efectivos:

Joaquim António Rodrigues Pereira, director do Departamento de
Fomento e Serviços Urbanos, e Maria José Amaral Marques Morais,
técnica superior de serviço social assessor.

Vogais suplentes:

Luís Fernando Martins Rema, vereador, e Maria João Pereira Al-
meida Fava, técnica superior de gestão pública e autárquica de 1.ª classe.

Referência B:

Presidente — Jorge Manuel da Cunha Mendes Riso, vereador.
Vogais efectivos:

Joaquim António Rodrigues Pereira, director de Departamento de
Fomento e Serviços Urbanos, e Susana Maria Santos Lopes, técnica
superior de animação cultural de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Luís Fernando Martins Rema, vereador, e Maria João Pereira Al-
meida Fava, técnica superior de gestão pública e autárquica de 1.ª classe.

Referência C:

Presidente — Jorge Manuel da Cunha Mendes Riso, vereador.

Vogais efectivos:

Joaquim António Rodrigues Pereira, director de Departamento de
Fomento e Serviços Urbanos, e Maria Margarida Gomes Cunha de
Sousa Gama, técnica superior de psicologia assessor.

Vogais suplentes:

Luís Fernando Martins Rema, vereador, e Maria João Pereira Al-
meida Fava, técnica superior de gestão pública e autárquica de 1.ª classe.

Referência D:

Presidente — Jorge Manuel da Cunha Mendes Riso, vereador.
Vogais efectivos:

Joaquim António Rodrigues Pereira, director de Departamento de
Fomento e Serviços Urbanos, e Ana Isabel da Cruz Brázia, chefe de
Divisão de Contabilidade.

Vogais suplentes:

Luís Fernando Martins Rema, vereador, e Maria João Pereira Al-
meida Fava, técnica superior de gestão de administração pública e
autárquica de 1.ª classe.

Referências E e F:

Presidente — Jorge Manuel da Cunha Mendes Riso, vereador.
Vogais efectivos:

Joaquim António Rodrigues Pereira, director do Departamento de
Fomento e Serviços Urbanos, e Pelágio Freire da Costa Mota, direc-
tor do Departamento de Planeamento e Obras Particulares.

Vogais suplentes:

Luís Fernando Martins Rema, vereador, e Fernando Leonel Lucas
Cabral Baptista, engenheiro civil assessor principal.

O presidente de cada júri será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos pelo 1.º vogal suplente.

18 — Afixação e publicação das listas — a relação dos candida-
tos admitidos e excluídos e a lista de classificação final do concurso
serão publicadas no Diário da República, 2.ª série, ou afixadas no
edifício dos Paços do Concelho de Alenquer, conforme as situações
previstas nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

19 — Realização dos métodos de selecção — a data, hora e local
da realização da prova de conhecimentos escrita e da entrevista pro-
fissional de selecção serão marcadas oportunamente, sendo os candi-
datos notificados das mesmas através de ofício.

20 — 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

5 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim
Gomes Pedro. 1000303737

Aviso

Torno público que, por meu despacho proferido em 26 de Maio do
corrente ano, no uso da competência que me é conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ao abrigo
do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi conce-
dida licença sem vencimento por 90 dias a Carla Maria Ferreira Araújo
Marcelino, assistente administrativo principal do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, com início em 3 de Julho de 2006.

4 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim
Gomes Pedro. 1000303736

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO

Aviso

Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável p.
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f. do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que,
por meu despacho de 19 de Dezembro de 2005, foram renovados os
contratos de trabalho a termo certo pelo período de 18 meses, sendo
esta a sua última renovação, terminando os mesmos em 1 de Julho de
2007, aos trabalhadores, Nuno Alexandre Silveira Lima, técnico de
2.ª classe, e Verónica de Jesus Beiçudo Piteira Calvário, auxiliar ad-
ministrativo.

29 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, João Paulo
Trindade. 1000303762

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 66/2006-RH

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que esta
Câmara Municipal celebrou contratos a termo resolutivo, nos termos
das alíneas h), f) e g) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com os trabalhadores abaixo indicados:

Inês Ferreira Bruno, para exercer funções de técnica superior de
engenharia do território de 2.ª classe (escalão 1/índice 400 —
1268,64 euros), na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida
desta Câmara Municipal, com início a 3 de Julho de 2006, pelo pe-
ríodo de um ano.

Élio Narciso Nascimento Reis Piriquito, para exercer funções de
engenheiro técnico civil de 2.ª classe (escalão 1/índice 295 —
949,66 euros), na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida,
com início a 3 de Julho de 2006, pelo período de um ano.

6 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel da
Cruz Lourenço. 1000303761

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 26 de
Junho de 2006, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de loteamento e obras de urbanização que
incide sobre o prédio sito no lugar de Gandarinha, freguesia de Gale-
gos São Martinho, concelho de Barcelos, a que se refere o processo
n.º 107405, em que é requerente Ana de Araújo Salgueiro, contribuin-
te n.º 140759450, durante o período de 15 dias, com início no dia
seguinte à publicação deste aviso.

O processo de loteamento referido, encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na Se-
cretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.

7 de Julho de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa Ma-
rinho. 1000303788

Aviso

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de
26 de Junho de 2006, vai proceder-se à abertura do período de dis-
cussão pública relativa à operação de loteamento e obras de urba-
nização que incide sobre o prédio sito no lugar de Monte, Landeiro
ou Alto da Calvela, freguesia de Fonte Coberta, concelho de Barce-
los, a que se refere o processo n.º 78203, em que é requerente A. A.
R. S. — Sociedade de Construções, L.da, contribuinte n.º 505079828,
durante o período de 15 dias, com início no dia seguinte à publica-
ção deste aviso.

O processo de loteamento referido, encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na Se-
cretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.

7 de Julho de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa Ma-
rinho. 1000303789

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despa-
cho datado de 4 de Julho de 2006, se encontra aberto, nos termos do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar do dia imediato ao da publicação deste aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de uma vaga
de operário (canalizador) do grupo de pessoal operário, pertencente
ao quadro de pessoal deste município.

2 — O concurso é válido para o provimento do lugar posto a con-
curso, esgotando-se com o preenchimento da vaga.

3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pela le-
gislação regulamentadora da matéria, designadamente:

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, republicado em
anexo à Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por força
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 — O local de trabalho é a área do município do Entroncamento.
5 — O conteúdo funcional — as funções a desempenhar serão as

constantes do Despacho do SEALOT, n.º 1/90, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990, da respec-
tiva categoria.

6 — A remuneração mensal ilíquida corresponde a 457,13 euros,
escalão 1, índice 142, da escala indiciária da administração local, da
respectiva categoria, e as condições de trabalho e demais regalias sociais
são as genericamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes
da administração local.

7 — Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos que reúnam,
até ao término do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
os seguintes requisitos, constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

7.1 — Requisitos gerais:

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

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
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 interdito

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Requisitos especiais — possuir como habilitações literárias
a escolaridade mínima obrigatória (4.ª classe para os nascidos até 31 de
Dezembro de 1966, o 6.º ano de escolaridade para os nascidos a par-
tir de 1 de Janeiro de 1967 e para os nascidos a partir de 1981, o
9.º ano de escolaridade), e posse de comprovada formação ou experi-
ência profissional, adequada ao exercício da respectiva profissão, de
duração não inferior a dois anos.

8 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Entroncamen-
to, elaborado em folhas normalizadas de formato A4, podendo ser
entregues pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara Municipal,
dentro das horas normais de expediente, ou remetidas pelo correio,
registado e com aviso de recepção, expedidas até ao termo do prazo
fixado, para a Câmara Municipal do Entroncamento, Largo de José
Duarte Coelho, 2330-078 Entroncamento, do qual devem constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, nacionalidade, estado civil, número e data do bilhete de
identidade, bem como serviço de identificação emissor), número fis-
cal de contribuinte, situação militar, quando for caso disso, residên-
cia, código postal e número de telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, identificando o número

e data do Diário da República onde foi publicado;
d) Tratando-se de indivíduos com deficiência, declaração sob com-

promisso de honra, do respectivo grau de incapacidade e tipo de de-
ficiência e devem, ainda, mencionar no requerimento de admissão
todos os elementos necessários para que o processo de selecção seja
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adequado, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de comunica-
ção/expressão;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem susceptí-
veis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal, os quais só serão tidos em conta pelo júri desde
que devidamente comprovados.

8.1 — É dispensada a apresentação da documentação respeitante
aos requisitos a que se refere o n.º 7.1 deste aviso, salvo se os candi-
datos declararem no requerimento, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram em rela-
ção às alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

9 — O disposto no número antecedente não impede que o júri exija
aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

10 — Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados da seguinte documentação:

a) Certificado autêntico ou autenticado, comprovativo das habili-
tações literárias e ou qualificações profissionais exigidas;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de contri-
buinte;

c) Documentos comprovativos dos elementos que eventualmente
tiverem sido especificados no requerimento de admissão a concurso
como relevantes para apreciação do mérito do candidato.

11 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
12 — Métodos de selecção — serão utilizados, na selecção dos

candidatos, prova prática de conhecimentos, avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção:

a) A prova prática de conhecimentos que terá a duração de uma
hora, visa avaliar os níveis de conhecimentos adequados ao exercício
da respectiva função e consistirá na execução de uma pequena cana-
lização e substituição de um contador.

Nesta prova será ponderada a técnica e a rapidez de execução, bem
como a perfeição final do trabalho, convertendo-se a opinião forma-
da pelo júri para a escala classificativa adoptada, de acordo com a
seguinte tabela:

Não favorável — menos de 10 valores;
Favorável com reserva — 10 valores;
Favorável — 11 a 12 valores;
Bastante favorável — 13 a 15 valores;
Favorável preferencialmente — 16 a 20 valores.

b) A avaliação curricular — o júri terá em conta a experiência
profissional, cursos de formação e acções desenvolvidas pelos candi-
datos no âmbito da respectiva actividade;

c) A entrevista profissional de selecção — visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos, será classificada na escala de 0 a 20 valores, sendo parâ-
metros a valorar os seguintes:

Conhecimentos profissionais, capacidade de resolução de proble-
mas, capacidade de iniciativa e grau de criatividade e motivação e
interesse pela função.

Na entrevista profissional de selecção será atribuída aos candidatos
menções qualitativas com a seguinte pontuação:

Muito favorável — de 15 a 20 valores;
Favorável — de 10 a 14 valores;
Não favorável — de 0 a 9 valores.

12.1 — A classificação final dos candidatos, será expressa na esca-
la de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação final inferir a 9,5 valores e resultará da média
aritmética simples das classificações obtidas nas operações de selec-
ção e efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (3) PPC + (2) AC + EPS

12.2 — As preferências a atender para a graduação dos concorren-
tes em caso de igualdade de classificação, são as constantes do n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e do ar-
tigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. Se não se verifi-
car aquela situação, será dada preferência ao candidato com melhor
classificação na área da experiência profissional dentro da adminis-
tração local.

13 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — vice-presidente, Luís Filipe Mesquita Boavida.
Vogais efectivos:

Encarregado geral, Fernando Manuel Lima Fernandes.
Encarregado, José Lucas Antunes.

Vogais suplentes:

Vereador a tempo inteiro, Dr. João José de Matos Pescador Fanha
Vieira.

Chefe de divisão, engenheiro Nuno Eduardo Ferreira Valente.

13.1 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e im-
pedimentos, pelo primeiro vogal efectivo.

14 — A lista de candidatos admitidos e a lista de classificação final
serão publicadas nos termos e prazos estabelecidos nos artigos 40.º e
33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Dezembro.

15 — 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

4 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime Manuel
Gonçalves Ramos. 1000303750

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso

Concurso interno geral de acesso, para provimento de um
lugar de técnico superior de 1.ª classe — carreira de
técnico superior — gestão autárquica.

1 — Para os devidos efeitos se faz público que, pelo meu despacho
datado de 4 de Julho de 2006, proferido no âmbito das competências
detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], se encontra aberto, pelo pra-
zo de 12 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno geral de acesso para pro-
vimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe — carreira de
técnico superior — gestão autárquica.

2 — O presente concurso rege-se pelas disposições do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 239/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

3 — Validade do concurso — o concurso é apenas válido para a
vaga concursada, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 — Vencimento e regalias sociais — o vencimento é o corres-
pondente ao escalão 1, da categoria, índice 460, ou o que resultar por
aplicação das regras contidas no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, acrescido do subsídio de refeição por cada dia útil de trabalho
(actualmente 3,95 euros). As regalias sociais são as genericamente
vigentes para a administração local.

5 — Serviços a que se destinam — Departamento Administrativo
Municipal.

6 — Local de trabalho — concelho de Fafe.
7 — a) Requisitos gerais de admissão — os requisitos gerais encon-

tram-se previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

b) Requisitos específicos de admissão — possuir no mínimo três
anos de serviço, na categoria imediatamente inferior, com classifica-
ção de serviço não inferior a Bom.

8 — Júri do concurso:

Presidente — presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

1.º Director do DAM, Dr. Manuel Joaquim Gonçalves da Costa.
2.º Directora do DGRHAS, Dr.ª Maria de Fátima Pires e Santos

Gonçalves.

Vogais suplentes:

1.º Chefe da DGF, Dr.ª Maria do Sameiro Fernandes Martins.
2.º Chefe da DECD, Dr. Artur Ferreira Coimbra.
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O 1.º vogal efectivo, substitui o presidente do júri, nas respectivas
faltas e impedimentos.

9 — Métodos de selecção:

A — Avaliação curricular;
B — Prova teórica de conhecimentos escrita.

A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores e
resultará da média aritmética das classificações obtidas nos dois mé-
todos de selecção.

São excluídos os candidatos que obtenham uma classificação final
inferior a 10 valores, considerando-se como tal, por arredondamen-
to, as classificações inferiores a 9,5 valores.

10 — Critérios para apreciação curricular:

A serem definidos pelo júri, em reunião para o efeito, em que se-
rão definidas também as respectivas ponderações, fórmula classifica-
tiva e fórmula de classificação final, reunião essa, da qual será lavrada
acta, que será fornecida fotocópia aos candidatos que a solicitem.

11 — Programa das provas teóricas de conhecimentos escritas (com
duração de provas de cerca de duas horas):

Estatuto Disciplinar da Função Pública;
Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Pública;
Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos

Órgãos dos Municípios e das Freguesias (Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro);

Quadro de Transferências de Atribuições e Competências para as
Autarquias Locais (Lei n.º 159/99);

Código do Procedimento Administrativo;
Regime de aquisição de bens e serviços — Decreto-Lei n.º 197/99;
Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas;
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.

12 — Formalização de candidaturas — os candidatos deverão for-
malizar o seu pedido de admissão ao concurso mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Fafe, fazendo-se acom-
panhar do respectivo curriculum vitae, podendo ser entregue pessoal-
mente no Departamento Administrativo Municipal desta Câmara ou
enviado pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao prazo
fixado, para a Câmara Municipal de Fafe, Avenida de 5 de Outubro,
4824-501 Fafe, dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente, pela indicação do nome, estado,
profissão e residência, bem como categoria, escalão e índice em que
se encontra posicionado;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciando a data de publicação do

presente aviso no Diário da República;
d) Declaração a que alude a alínea b) do n.º 13 deste aviso, caso

optem pela faculdade aí prevista;
e) Quaisquer circunstâncias que o candidato considere possíveis de

influir na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de
preferência legal e, neste caso, devidamente comprovados;

f) Enumeração dos documentos apresentados com o requerimento.

13 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou fotocópia, comprovativo das habilita-
ções literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos nas
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, os quais são dispensados temporariamente, desde
que os candidatos declarem no respectivo requerimento, sob compro-
misso de honra e em alíneas separadas, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada um dos requisitos enunciados nas
citadas alíneas;

c) Documentos comprovativos de reunir os requisitos específicos
de admissão a concurso;

d) Sempre que possível, deverão acompanhar o requerimento de
admissão a concurso, fotocópias do bilhete de identidade e do número
fiscal.

14 — No caso de candidatos, funcionários da Câmara Municipal de
Fafe, os documentos comprovativos de reunir os requisitos especiais,
previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei

n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, são oficiosamente entregues ao júri,
pelo serviço de pessoal, sendo ainda dispensada a entrega de documentos
que se encontrem arquivados no processo individual, nos termos do
n.º 5 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho.

15 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

16 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

17 — Publicitação — a exclusão de candidatos será notificada, de
acordo com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98 (por ofício
registado quando o número de candidatos for inferior a 100, ou por
aviso no Diário da República, 3.ª série, se o número de candidatos
for igual ou superior). De igual forma a lista de classificação final,
será publicitada, nos termos do n.º 1 do artigo 40.º do referido diplo-
ma, isto é, envio de ofício registado com cópia da lista, quando o
número de candidatos admitidos for inferior a 100 ou publicação no
Diário da República, 3.ª série, informando os interessados da respec-
tiva afixação no serviço, se a lista de candidatos admitidos for igual
ou superior.

18 — Lista de candidatos/locais de afixação — a afixação da rela-
ção de candidatos e lista de classificação final, será efectuada no átrio
do edifício dos Paços do Concelho, Avenida de 5 de Outubro,
4820 Fafe.

19 — 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

6 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000211497

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, no âmbito das compe-
tências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], renovei, pelo pe-
ríodo de um ano, nos termos do n.º 1 do artigo 139.º do Código do
Trabalho, o contrato a termo resolutivo certo do cidadão — Nuno
Miguel Freitas Pacheco, na categoria de operador de reprografia, es-
calão 1, índice 133, da categoria.

Esta renovação produz efeitos a 12 de Julho de 2006, conforme
cláusula inserta no respectivo contrato de trabalho.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, conforme Lei n.º 86/89,
com a redacção da Lei n.º 13/96.)

6 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000211479

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, no âmbito das competên-
cias detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], renovei, pelo período
de um ano, nos termos do n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho,
o contrato a termo resolutivo certo da cidadã — Anita Cláudia Leite
Henriques Peixoto, na categoria de técnica superior de geografia e pla-
neamento/estagiária, escalão 1, índice 321, da categoria.

Esta renovação produz efeitos a 1 de Agosto de 2006, conforme
cláusula inserta no respectivo contrato de trabalho.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, conforme Lei n.º 86/89,
com a redacção da Lei n.º 13/96.]

6 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000211476

Aviso

Alteração ao loteamento sito no lugar da Lagarteira, da
freguesia de Medêlo, do concelho de Fafe, que consis-
te na instalação de um segundo fogo no piso do rés-
-do-chão, de uma edificação já existente no lote n.º 22,
do respectivo loteamento.

PN 1079/PL/1985

De acordo com o despacho exarado em 19 de Junho de 2006,
pelo presidente desta Câmara Municipal, decorrerá um período de
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discussão pública pelo prazo de 15 dias (a contar da data de publi-
cação do presente aviso), durante o qual poderão os interessados
apresentar por escrito, quaisquer reclamações, sugestões ou infor-
mações, relativamente às questões que possam ser consideradas no
âmbito da respectiva alteração ao loteamento, conforme determi-
na o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
na redacção do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e de
acordo com o disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99,
de 22 de Setembro.

Sempre que necessário, poderá ser consultado o processo de lotea-
mento, no Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, às
segundas-feiras das 17 horas e 30 minutos às 19 horas e 30 minutos,
e às quartas-feiras, durante o período da manhã.

10 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000211504

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Loteamento sito em Morgadinho
ou Quinta do Morgadinho, Semino, Quarteira, Loulé

Para os devidos efeitos se torna público que, em 14 de Junho de
2006, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à discussão
pública o projecto do loteamento em nome de BPN Imofundos —
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A., por
um período de 15 dias úteis, nos termos do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, conforme previsto no n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, a con-
tar 15 dias após a publicação deste aviso na 3.ª série do Diário da
República.

Durante aquele período o projecto do loteamento estará disponí-
vel nos serviços da Câmara Municipal de Loulé, nos dias úteis, entre
as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 17 ho-
ras e 30 minutos, e encontra-se disponível formulário específico para
as exposições.

No âmbito do processo da discussão pública serão consideradas e
apreciadas todas as observações, reclamações ou sugestões que, apre-
sentadas por escrito, especificamente se relacionem com o projecto
em análise, devendo ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal
de Loulé até à data do termo da discussão pública, e entregues nos
serviços desta Câmara.

O presente aviso vai ser afixado nos lugares públicos do costume e
publicado nos órgãos da comunicação social.

5 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião Fran-
cisco Seruca Emídio. 1000303734

Aviso

Alteração à operação de loteamento titulada pelo alvará
n.º 5/2000 — IPP3 Zona 2 — Vilamoura, Quarteira, Loulé

Para os devidos efeitos se torna público que, em 14 de Junho de
2006, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à discussão
pública o projecto de alteração do loteamento requerido em nome de
Lusotur — Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S. A., por um
período de 15 dias úteis, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, conforme previsto no
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, por força
do artigo 27.º do mesmo diploma, a contar 15 dias após a publicação
deste aviso na 3.ª série do Diário da República.

Durante aquele período o projecto do loteamento estará disponí-
vel nos serviços da Câmara Municipal de Loulé, nos dias úteis, entre
as 9 horas e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 17 ho-
ras e 30 minutos, e encontra-se disponível formulário específico para
as exposições.

No âmbito do processo da discussão pública serão consideradas e
apreciadas todas as observações, reclamações ou sugestões que, apre-
sentadas por escrito, especificamente se relacionem com o projecto
em análise, devendo ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal
de Loulé até à data do termo da discussão pública, e entregues nos
serviços desta Câmara.

O presente aviso vai ser afixado nos lugares públicos do costume e
publicado nos órgãos da comunicação social.

5 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião Fran-
cisco Seruca Emídio. 1000303735

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 10 de Julho de 2006, no uso da competência
que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, nomeou, nos termos dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na
sequência de concurso externo de ingresso, as candidatas:

Ana Paula da Silva Gonçalves, Cláudia Sofia Maldonado Marques e
Maria da Conceição Pedro, nomeadas na categoria de cantoneiro de
limpeza, do grupo de pessoal auxiliar.

Mais se torna público que as nomeadas deverão assinar o termo de
posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

11 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Saldanha Rocha. 1000303739

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 10 de Julho de 2006, no uso da competência
que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, nomeou nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na sequên-
cia de concurso externo de ingresso, a candidata:

Maria Deolinda Matos Mateus Silva, nomeada na categoria de
operário semiqualificado, cantoneiro (vias).

Mais se torna público que a nomeada deverá assinar o termo de
posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

11 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Saldanha Rocha. 1000303738

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 11 de Julho de 2006, no uso da competência
que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, nomeou, nos termos dos n.os 1 e 2 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na
sequência de concurso externo de ingresso, o candidato:

Luís Miguel Pereira Carias, nomeado na categoria de motorista de
pesados, do grupo de pessoal auxiliar.

Mais se torna público que o nomeado deverá assinar o termo de
posse no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.

12 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Saldanha Rocha. 1000303740

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Contratos de trabalho a termo resolutivo, nos termos da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho.

Para os devidos efeitos se torna público que, pelos meus despachos
de 10 de Março de 2006, foi admitido ao serviço, em regime de con-
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trato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos da alínea h)
do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, o pessoal a
seguir discriminado, para o exercício das funções de:

Arquitecto: Luís Filipe Cruz Ramalhão, Joana Espírito Santo Calvet
Ferreira e Cátia Emanuel Santos Machado.

Assistente administrativo: Carla Maria Ferreira Oliveira, Luís Mi-
guel Sousa Neves, António Manuel Ribeiro Tomás, Paula Alexandra
Martins Ramalho, Lisete Alexandra Monteiro Gomes, Maria do Car-
mo Jesus Ribeiro Morais, João Manuel Barbosa Freitas, Carla Manuela
Pereira Almeida Silva, Nuno Filipe Sousa Neves, Vítor Sérgio Rocha
Ferreira e Isabel Maria Dias Carvalho.

Auxiliar administrativo: Vladimiro Augusto da Silva, José Paulo
Duarte Carvalho, Eugénio Augusto Paredes Resende Vieira, Fernando
Costa Marques e César Alexandre Sousa Martins.

Auxiliar de acção educativa: Maria Laura Neves Gonçalves, Maria
Isabel Lopes Almeida, Maria de Lurdes Alves Moreira Azevedo e
Virgínia Maria Silva Pinto Freitas.

Auxiliar de serviços gerais: Maria do Céu Lima Couto Varandas,
Dinis Almeida Pontes, António Manuel Silva Pereira, Maria Fer-
nanda Martins Hilário Coelho, Maria Luísa Mesquita Pereira, José
Fernando Teles Ferreira, António Fernando Gonçalves Mota e Au-
rélio Costa e Sá.

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais: Manuel Fer-
reira Pontes.

Engenheiro do ambiente: Ana Margarida Costa Barros Ferreira
Monforte.

Engenheiro electrotécnico: Norberto Paulo Brandão Marques Gre-
gório.

Nadador-salvador: Ivo Daniel Pereira Pinto e António Fernando
Barbosa Vieira.

Operário qualificado (electricista): Luís Miguel Martins Fernandes.
Psicólogo: Rosana Graça Fernandes Santos.
Técnico profissional de desporto: Juan Miguel Vieira Couto, Wil-

son Miguel Moutinho Pombal Costa, Susana Maria Costa Pinto, Car-
los Alberto Barros Martins e Ana Patrícia Caldas Monteiro.

Técnico profissional de relações públicas: Vera Lúcia Magalhães
Ventura, Andreza Cabral Silva, Fernanda Maria Moreira Branco e
Vânia Alexandrina Costa Dias Maia.

Técnico superior de ciências da comunicação: João Carlos Carnei-
ro dos Santos.

Técnico superior de estudos europeus: Cristina Maria Matos Pinto
Lourinho.

Técnico superior de geografia e planeamento local: Márcia Ale-
xandra Soares Batista.

Técnico superior de gestão do património: Sara Raquel Lobão de
Almeida Martins.

Técnico superior de história: Carlos Miguel da Costa Pereira Sousa.
Técnico superior de serviço social: Teresa Manuela Ventura Frade,

Alexandra Magalhães Neves, Patrícia Maria Moutinho Cameira e Joana
Filipa Machado Santos.

Técnico superior de sociologia: Milena da Conceição Sousa Costa
e Silva.

26 de Abril de 2006. — O Vereador, com competência delegada,
Paulo Fernando de Sousa Ramalho. 3000209656

Edital n.º 356/06

Alteração de operação de loteamento

Discussão pública

Torna-se público que, em cumprimento do disposto no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorrerá um período
de discussão pública sobre o pedido de alteração da licença de opera-
ção de loteamento, registada na Câmara Municipal da Maia sob o
n.º 4421/06, em nome de Avelino Manuel da Silva Teixeira, lotes
n.os 7 e 8 do loteamento titulado pelo alvará n.º 36/79, localizado na
Rua de José Ferreira da Cruz, freguesia de Gondim, concelho da Maia,
com a duração de 15 dias e início 8 dias após a data de publicação do
presente edital no Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento,
acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços muni-
cipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar nos Servi-
ços Administrativos de Obras Particulares e Loteamentos desta Câ-
mara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou
nos Serviços de Correspondência, desta Câmara Municipal.

11 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gonçal-
ves Bragança Fernandes. 1000303773

Edital n.º 349/06

Alteração de operação de loteamento

Discussão pública

Torna-se público que, em cumprimento do disposto no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorrerá um período
de discussão pública sobre o pedido de alteração da licença de opera-
ção de loteamento, registada na Câmara Municipal da Maia sob o
n.º 925/06, em nome de Arlindo Monteiro Pinto, lotes n.os 29 e 30
do loteamento titulado pelo alvará n.º 39/89, localizado na Rua de
António da Silva Torres, freguesia de Silva Escura, concelho da Maia,
com a duração de 15 dias e início 8 dias após a data de publicação do
presente edital no Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento,
acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços muni-
cipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar nos Servi-
ços Administrativos de Obras Particulares e Loteamentos desta Câ-
mara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou
nos Serviços de Correspondência, desta Câmara Municipal.

27 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000303772

Edital n.º 351/06

Alteração de operação de loteamento

Discussão pública

Torna-se público que, em cumprimento do disposto no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorrerá um período
de discussão pública sobre o pedido de alteração da licença de opera-
ção de loteamento, registada na Câmara Municipal da Maia sob o
n.º 3448/06, em nome de Manuel Alípio Guimarães Bessa, lote n.º 18
do loteamento titulado pelo alvará n.º 19/92, localizado na Rua de
Manuel Domingos Sousa Lima, freguesia de Águas Santas, concelho
da Maia, com a duração de 15 dias e início 8 dias após a data de
publicação do presente edital no Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento,
acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços muni-
cipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar nos Servi-
ços Administrativos de Obras Particulares e Loteamentos desta Câ-
mara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou
nos Serviços de Correspondência, desta Câmara Municipal.

3 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gonçal-
ves Bragança Fernandes. 1000303770

Edital n.º 350/06

Alteração de operação de loteamento

Discussão pública

Torna-se público que, em cumprimento do disposto no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorrerá um período
de discussão pública sobre o pedido de alteração da licença de opera-
ção de loteamento, registada na Câmara Municipal da Maia sob o
n.º 6514/05, em nome de Cidade Cooperativa da Maia — União de
Construção e Habitação, U. C. R. L., lote n.º 3 do loteamento titula-
do pelo alvará n.º 4/00, localizado na Travessa Central da Corga e
Rua da Quinta da Corga, freguesia de Águas Santas, concelho da Maia,
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com a duração de 15 dias e início 8 dias após a data de publicação do
presente edital no Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento,
acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços muni-
cipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar nos Servi-
ços Administrativos de Obras Particulares e Loteamentos desta Câ-
mara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou
nos Serviços de Correspondência, desta Câmara Municipal.

3 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara Municipal, Antó-
nio Gonçalves Bragança Fernandes. 1000303774

Edital n.º 355/06

Alteração de operação de loteamento

Discussão pública

Torna-se público que, em cumprimento do disposto no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, decorrerá um período
de discussão pública sobre o pedido de alteração da licença de opera-
ção de loteamento, registada na Câmara Municipal da Maia sob o
n.º 3449/06, em nome de Rogério de Oliveira Pereira, lote n.º 1 do
loteamento 19/82, localizado na Rua da Lage, freguesia de Vermoim,
concelho da Maia, com a duração de 15 dias e início 8 dias após a
data de publicação do presente edital no Diário da República.

Para os devidos efeitos, o projecto da operação de loteamento,
acompanhado da informação técnica elaborada pelos serviços muni-
cipais, estará à disposição para quem o pretenda consultar nos Servi-
ços Administrativos de Obras Particulares e Loteamentos desta Câ-
mara Municipal.

Os interessados devem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões, por escrito, no Gabinete de Atendimento Municipal ou
nos Serviços de Correspondência, desta Câmara Municipal.

11 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gonçal-
ves Bragança Fernandes. 1000303771

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente desta Câmara Municipal de 3 de Março de 2006, se encontra
aberto pelo prazo de 10 dias úteis, concurso interno de acesso geral
para provimento de um lugar de técnico superior principal — licen-
ciatura em Acção Social.

1 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as
alterações da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

2 — O concurso é valido para esta vaga caducando com o respec-
tivo provimento.

3 — Local de trabalho — Óbidos e área do concelho.
4 — Vencimento — conforme o resultante do novo posiciona-

mento na escala indiciária, em função do posicionamento actual do
candidato e nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

5 — Condições de admissão:

a) Requisitos gerais — possuir os requisitos definidos no artigo
29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Requisitos especiais — ser técnico superior de 1.ª classe com
pelo menos três anos de serviço na categoria e classificação de servi-
ço não inferior a Bom.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Óbidos, o qual
deverá ser entregue pessoalmente nesta Câmara, ou remetido pelo
correio para a Câmara Municipal de Óbidos, Largo de São Pedro, 2510-
-086 Óbidos, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, requerimento do qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número e
data do bilhete de identidade, e serviço de identificação, situação
militar, número de contribuinte e morada completa);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao Diário da

República em que foi publicado e lugar a que se candidata.

7 — Documentos a apresentar:

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum, rubricado datado e assinado;
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço ou organismo de

origem onde conste a natureza do vínculo e tempo de serviço na
categoria, classificação de serviço reportada aos anos relevantes para
efeitos de concurso, funções que exerce e as exercidas anteriormente
e os períodos a que se reportam.

8 — A não apresentação dos documentos solicitados no n.º 7 do
presente aviso de abertura determina a exclusão do concurso.

9 — Aos candidatos que sejam funcionários desta Câmara Munici-
pal, é dispensada a apresentação dos documentos comprovativos da
titularidade dos requisitos gerais e especiais desde que estes constem
nos seus processos individuais, as quais serão facultados ao júri do
concurso pela Secção de Recursos Humanos.

10 — Métodos de selecção — prova oral de conhecimentos e
avaliação curricular:

Prova oral de conhecimentos:

A prova oral de conhecimentos avaliará os conhecimentos especí-
ficos para o lugar a prover, será de natureza teórica e terá uma dura-
ção máxima de trinta minutos.

A prova versará sobre matérias inerentes às habilitações académi-
cas exigidas e às funções profissionais a desempenhar e será classifi-
cada numa escala de 0 a 20 valores.

Na avaliação curricular serão ponderados os seguintes factores:

Habilitação académica de base — onde será ponderada a titulari-
dade do grau académico, que será avaliada da seguinte forma:

Habilitação académica legalmente exigida (licenciatura em Acção
Social) — nota final de curso;

Por cada grau académico superior à licenciatura, na área funcional
do lugar a que respeita, devidamente concluído e comprovado — mais
2 valores, não podendo exceder os 20 valores;

Formação profissional — onde serão ponderadas as acções de for-
mação e de aperfeiçoamento profissional, directamente relacionadas
com a área funcional do lugar a que respeita, avaliadas quando apre-
sentadas cópias dos respectivos certificados de participação:

Sem acções de formação — 12 valores;
Por cada acção de formação na área para que é aberto o concurso,

de duração igual ou inferior a 30 horas — mais 1 valor;
Por cada acção de formação na área para que é aberto o concurso,

de duração superior a 30 horas — mais 1,5 valores.

Em caso algum este factor de avaliação poderá exceder 20 valores.

Experiência profissional — pondera-se o desempenho efectivo de
funções na área de Serviço Social atendendo-se ao tempo de serviço
na função pública e à respectiva classificação de serviço.

Tempo de serviço:

Até 3 anos — 15 valores;
De 4 a 6 anos — 17 valores;
De 7 a 9 anos — 18 valores;
De 10 a 12 anos — 19 valores;
Mais de 12 anos — 20 valores.

Classificação de serviço na categoria actual:

Bom — 15 valores;
Muito bom — 20 valores.

A classificação da avaliação curricular será obtida pela média sim-
ples dos seguintes factores, numa escala de 0 a 20 valores:

AC =
 HA + FP + EP + TS + CS

5

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
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EP = experiência profissional;
TS = tempo de serviço;
CS = classificação de serviço.

Os casos de experiência profissional em área diversa da supra-refe-
rida, por cada ano de trabalho, será atribuído 0,5 valores.

Classificação final de acordo com a seguinte fórmula — escala de
0 a 20 valores:

CF =
 POC + AC

2

em que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

Como critério de desempate será ponderado o factor capacidade de
expressão e compreensão verbal.

11 — A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município, em Óbidos.

12 — Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
13 — Júri do concurso:

Presidente — Dr. Telmo Henrique Correia Daniel Faria, presiden-
te da Câmara Municipal; engenheiro Carlos João Pardal Carvalho,
assessor principal, e Dr.ª Alexandra Margarida Rebelo de Almeida,
técnica superior principal.

Vogais suplentes — Dr. Sérgio Paulo Martins Gorjão, técnico su-
perior principal, e engenheiro Humberto da Silva Marques, vereador
em regime de permanência.

As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
15 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos qual-

quer documento justificativo das declarações prestadas.
16 — 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

3 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Telmo Henrique
Correia Daniel Faria. 1000303786

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Edital n.º 368/2006

Isaltino Afonso Morais, licenciado em Direito, presidente da Câ-
mara Municipal de Oeiras, faz público que, nos termos do artigo 23.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontrará a
decorrer a partir do dia 4 de Agosto de 2006 e pelo prazo de 30 dias,
a discussão pública referente ao pedido de loteamento (P.º 23/2006)
no Almarjão, em Algés, titulado por GERIUM — Promoção e Cons-
trução Imobiliária, S. A., nos termos do n.º 3 do artigo 22.º, conjuga-
do com os n.os 2 e 3 do artigo 27.º do referido decreto-lei.

A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou
sugestões por parte do público em geral, poderá naquele prazo ser
efectivada, todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira, no período
compreendido entre as 8 horas e 30 minutos e as 17 horas e 30 mi-
nutos, na Divisão de Licenciamento e Apoio Administrativo desta
Câmara Municipal.

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume.

14 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Isaltino Afonso
Morais. 3000211475

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso

Por meu despacho de 5 de Junho de 2006 foram celebrados con-
tratos de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período de três meses,
nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de

22 de Junho, a partir de 9 de Junho de 2006, para o exercício de
funções equiparadas à categoria de nadador-salvador com Hugo José
Rodrigues dos Santos Reis, Laurent de Castilho Canard, Hugo José de
Sousa Jesus, Diogo Manuel Graça Marques e André Filipe da Fonseca
Lopes.

30 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 3000211637

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

Aviso

Concurso interno de acesso para um lugar de técnico
superior de 1.ª classe — engenheiro agrónomo e espa-
ços verdes.

Nomeação

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Munici-
pal de 27 de Junho de 2006, foi nomeado para a categoria de técnico
superior de 1.ª classe, engenheiro agrónomo e espaços verdes, Victor
Manuel Alves Mendes; o candidato classificado no concurso aberto
por aviso datado de 20 de Março de 2006, e publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 84, de 2 de Maio de 2006, o qual deverá tomar
posse no prazo de 20 dias a contar do presente aviso no Diário da
República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

28 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Daniel Campelo.
1000303743

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

1 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público
que, por meu despacho de 11 de Julho de 2006, foram renovados os
contratos de trabalho a termo resolutivo certo, celebrados com An-
tónio José Duarte Brites, José Francisco Gomes Caldeira e Vítor José
Nunes da Silva Calado. Com a categoria de condutor de máquinas e
veículos especiais, pelo período de um ano com efeitos a partir de 1
de Agosto de 2006.

[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, ao abrigo da
alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

11 de Julho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José Fer-
nando de Almeida Coelho. 1000303764

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Nas condições do artigo 18.º, n.º 1, e 19.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto,
aplicável por força do disposto nos artigos 1.º e 8.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna-se público que, por deliberação
camarária de 30 de Maio de 2006, foi nomeado Vladimiro Mota
Cardoso Feliz, licenciado em Engenharia Mecânica, para exercer, em
comissão de serviço, o cargo de director municipal de Sistemas de
Informação, por possuir vasta e comprovada aptidão e experiência
profissional.

Curriculum vitae

Habilitações literárias:

Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, opção de Gestão da Produção.

Percurso profissional:

Presidente do conselho de administração — Associação Porto Di-
gital — desde Dezembro de 2005;
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Director executivo — Fundação para o Desenvolvimento Social
do Porto — de Novembro de 2005 até Maio de 2006;

Presidente do conselho de administração — Fundação para a Di-
vulgação das Tecnologias de Informação — de Novembro de 2004
até Setembro de 2005;

Vogal do conselho de administração — Fundação para a Divulga-
ção das Tecnologias de Informação — de Novembro de 2002 até
Novembro de 2004;

Engenheiro de projecto — OGMA Indústria Aeronáutica de Portu-
gal, S. A. — de Maio de 2001 até Novembro de 2002;

Consultor técnico comercial — Instituto Electrotécnico Portu-
guês — de Outubro de 2000 até Maio de 2001.

Nas condições do artigo 18.º, n.º 1, e 19.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto,
aplicável por força no disposto nos artigos 1.º e 8.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna-se público que, por deliberação
camarária de 30 de Maio de 2006, foi nomeado António Manuel
Guedes Gomes Alves da Silva, licenciado em Engenharia Civil, para
exercer em comissão de serviço, o cargo de director municipal da Via
Pública, por possuir vasta e comprovada aptidão e experiência pro-
fissional.

Curriculum vitae

Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto. Iniciou a sua actividade em 1987, como en-
genheiro civil na Câmara Municipal de Lamego. Em 1988, foi trans-
ferido para a Câmara Municipal de Guimarães, onde participou em
projectos de construção e recuperação de edifícios escolares e infra-
-estruturas urbanas e na implementação de um sistema informático
de gestão da Divisão de Projectos, bem como na instalação de um
sistema de desenho assistido por computador.

Em 1989 e 1990 exerceu funções nas empresas CINCLUS, Pla-
neamento e Gestão de Projectos, S. A., do Grupo Sonae, e na EDIFER.

Em 1997 exerceu funções de gestor de obras na Empresa de Águas
de Douro e Paiva, no âmbito do Sistema Multimunicipal de Abasteci-
mento de Água à Área Sul do Grande Porto.

Em 1999 foi director de requalificação urbana da Sociedade Porto
2001, S. A., onde foi responsável pela coordenação e gestão de pro-
jectos, concursos e obras de renovação da baixa portuense.

Em 2002 colabora como gestor do empreendimento de acessibili-
dades às Antas no âmbito do Euro 2004 e em 2004 ingressa na Empresa
Municipal de Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Por-
to, como gestor de empreendimentos, onde participou no projecto
de estabilização estrutural do Mercado do Bolhão e no grupo de tra-
balho de implementação do Grande Prémio do Porto — Circuito da
Boavista.

6 de Julho de 2006. — O Director de Departamento Municipal de
Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 3000210573

CÂMARA MUNICIPAL DA POVOAÇÃO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
30 de Março de 2006, e nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e suas alterações foi concedida licença
sem vencimento, por 90 dias, ao operário qualificado — pedreiro,
Mário Tito Leite Medeiros, a partir de 3 de Abril de 2006.

17 de Abril de 2006. — A Vereadora, com competência delegada,
Maria de Fátima Medeiros Vieira. 1000303714

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
14 de Fevereiro de 2006, no uso de competências, nos termos do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi concedida ao
técnico profissional de construção civil, Alberto Ricardo Cabral
Bulhões, a prorrogação da licença sem vencimento, pelo período de
um ano, com início a 14 de Março de 2006, conforme estipula o
n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março.

29 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco da
Silva Álvares. 1000303713

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

Alteração de licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 22.º e n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de discussão pública relativo
ao pedido de alteração da licença de operação de loteamento, a que se
refere o alvará n.º 34/1984, de 13 de Agosto, emitido em nome de
Rosa da Conceição Vieira Correia e filhos, para o prédio sito no lugar
da Quintã, freguesia de Beiriz, município da Póvoa de Varzim.

O período de discussão pública terá o seu início no oitavo dia, a
contar da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.

O pedido de alteração da licença de operação de loteamento e res-
pectivo processo encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção
de Licenciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e
30 minutos às 15 horas, podendo os proprietários dos lotes apresen-
tar oposição escrita, em requerimento dirigido ao presidente desta Câ-
mara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do
diploma referenciado.

7 de Julho de 2006. — O Vereador, com competências delegadas
no âmbito da Divisão de Obras Particulares, José Pedro Matos Fer-
reira. 3000211454

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA

Aviso

Alteração à licença da operação de loteamento n.º 3/2003

Nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, e para efeito do que estabelece o artigo 118.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/
91, de 15 de Novembro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31
de Janeiro, torna-se público que se encontra em apreciação pública,
pelo prazo de 15 dias, contados pela data da publicação deste aviso
no Diário da República, 2.ª série, a alteração à licença da operação
de loteamento n.º 3/2003, em nome de Joaquim Guedes de Almeida
Luz, portador do bilhete de identidade n.º 8379181 e contribuinte
n.º 178252239, dos lotes de terreno n.os 1 e 2 do loteamento sito no
lugar das Meadas, da freguesia de Cerva, concelho de Ribeira de Pena,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Ribeira de Pena sob
o n.º 00482/251088 e inscrito na matriz rústica sob o artigo 2686,
da respectiva freguesia, devendo os interessados apresentar, por es-
crito, as suas sugestões na Divisão da Administração Urbanística, do
município de Ribeira de Pena, durante as horas normais de expedien-
te (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas
e 30 minutos), na Praça do Município, 4870-152 Ribeira de Pena.

A operação de loteamento respeita o Plano Director Municipal de
Ribeira de Pena e consiste na alteração das áreas dos lotes n.º 1 e
n.º 2, bem como das respectivas áreas de implantação e de constru-
ção, a seguir descrito:

Lote n.º 1 — de 594,31, 150,00 e 40,00 (m2) para 511,63, 148,00
e 444,00 (m2) ;

Lote n.º 2 — de 730,06, 150,00 e 450,00 (m2) para 812,74,
1229,40 e 688,20 (m2).

Relativamente aos parâmetros de dimensionamento para efeitos
de áreas de cedência para espaços verdes e equipamentos de utilização
colectiva, bem como às infra-estruturas de estacionamento, mantêm-
-se as iniciais, verificando-se assim o integral cumprimento da Porta-
ria n.º 1136/2001, de 15 de Setembro.

11 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Agostinho Alves
Pinto. 1000303777

Aviso

Torna-se público que, através do meu despacho de 20 de Abril de
2006, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo, celebrado
com Carla Alexandra Maia Correia, técnica superior de 2.ª classe —
área de sociologia, a partir de 11 de Maio de 2006, até 31 de Agosto
do corrente ano.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

11 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Agostinho Alves
Pinto. 1000303744
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Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 13 de Julho do corrente ano, e na sequência do
concurso interno de acesso limitado, foi nomeado o candidato Ale-
xandre Francisco Jorge Gonçalves para o lugar de técnico superior de
1.ª classe — área de engenharia civil.

Mais se torna público que o candidato deverá aceitar a posse do
respectivo lugar no prazo de 20 dias após a publicação deste aviso no
Diário da República.

14 de Julho de 2006.— O Presidente da Câmara, Agostinho Alves
Pinto. 1000303741

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 13 de Julho do corrente ano, e na sequência do
concurso interno de acesso limitado, foi nomeado o candidato Daniel
Fernandes Cardoso, para o lugar de técnico de 1.ª classe — área de
secretariado da administração.

Mais se torna público que o candidato deverá aceitar a posse do
respectivo lugar no prazo de 20 dias após a publicação deste aviso no
Diário da República.

14 de Julho de 2006.— O Presidente da Câmara, Agostinho Alves
Pinto. 1000303742

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de con-
tratação do vereador, com competências delegadas, Dr. Carlos Manuel
Simões Neves, datado do dia 24 de Maio de 2006, foi celebrado um
contrato de trabalho a termo resolutivo certo com Élio Neves
Bairrada, para exercício de funções inerentes à categoria de operador
de estações elevatórias, de tratamento ou depuradoras, pelo período
de 12 meses, com início de funções em 3 de Julho de 2006.

3 de Julho de 2006. — O Vereador, com competências delegadas,
Carlos Manuel Simões das Neves. 1000303745

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Concurso externo de ingresso para constituição de uma
reserva de recrutamento para provimento de sete lu-
gares de auxiliares de acção educativa.

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, torno pública a lista de candidatos admi-
tidos e excluídos ao concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de
abertura publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 69, de 6 de
Abril de 2006:

Candidatos admitidos:

Abel Pinto da Silva.
Adelaide Maria Magalhães Marques.
Albina Maria Alves da Silva.
Alexandra Sofia Rodrigues Catarino.
Alice Dolores da Costa Marques Mendes.
Ana Brízida Ferreira de Oliveira.
Ana Catarina Ferreira Brandão.
Ana Carina Fonseca Silva.
Ana Cristina Almada Veríssimo.
Ana Cristina Lopes Rodrigues Moreira.
Ana Cristina Pinto Reis da Rocha.
Ana Isabel Pacheco de Sousa.
Ana Luísa Gomes Rodrigues Teixeira.
Ana de Lurdes Vaz Carneiro dos Santos.
Ana Maria Carvalho Marques Pinto.
Ana Maria de Jesus Vasques.
Ana Maria Moreira Costa.
Ana Maria Oliveira Ferreira de Castro.
Ana Maria Oliveira Rosas.
Ana Maria da Silva Neto.

Ana Odete Moura Magalhães.
Ana Olga de Sousa Barbosa Couto.
Ana Paula Soares Carneiro Cavadinha.
Ana Paula da Rocha Brito Soares.
Ana Paula Russo Moreira da Silva.
Ana Paula Sousa Monteiro Teixeira.
Ana Patrícia Sêco de Sousa.
Ana Paula Teixeira Santos Rebelo.
Ana Raquel de Sousa Loureiro.
Ana Rosa Martins Silva Sousa.
Anabela Jesus Santos Mota.
Anabela Nogueira de Jesus Sousa Rodrigues.
Anabela da Silva Nora.
Andreia Alcina Pinto Ferreira.
Andreia Alexandra Teixeira da Silva França.
Ângela Maria Gonçalves Batista.
Armanda Ângela Soares Ferreira Ribeiro.
Arménio Dias Coelho.
Berta Cuania Castro Pinheiro.
Brígida Maria Ferreira Pinho da Cunha.
Carla Alexandra Oliveira Fernandes.
Carla Alexandra Vieira Veloso.
Carla Graciosa Oliveira Lemos Teixeira.
Carla Patrícia dos Santos Pereira.
Carla Sofia Nogueira Salgado Martins.
Carla Sofia Santos Ribeiro.
Carla Sofia da Silva Pinto.
Carla Susana da Silva Ferreira.
Carina Filipa Ferreira Reguenga.
Cármen Maria Silva Amorim.
Carolina Ferreira Carvalho Pinto.
Cecília Maria Ferreira Branco Coelho.
Cláudia Maria Magalhães Isidro.
Cláudia Maria Oliveira Freitas.
Cláudia Marina Boulhosa.
Cláudia Paula Ribeiro Nogueira.
Clementina Coelho Lopes Saldanha.
Cristina Isabel Martins Moreira Gomes.
Cristina Manuela Nunes Moreira.
Cristina Maria Rodrigues Pinho.
Cristina Paula Silveira Félix Moreira.
Dalila Mónica Moreira da Costa.
Damiana Alexandra Pereira Enes.
Daniela Inês Coelho Lopes.
Deolinda Nunes Marinho Teixeira.
Deolinda da Silva Gonçalves.
Eduarda Maria Moreira.
Élia Maria Ferreira das Neves.
Elisabete Queirós Oliveira.
Elisabete Sofia Felgueiras Soares.
Elsa Costa Monteiro.
Elsa Daniela Martins Ribeiro.
Elsa Maria Neves Correia.
Elsa Sofia Ferreira Silva.
Emanuela Maria Moreira da Costa Pacheco.
Emília da Conceição Oliveira Pereira.
Estela Rosário Bessa Duarte.
Eulália Alves Moreira.
Fábio André Sampaio Almeida.
Fernanda Rosa Silva Sampaio.
Filomena Maria Rocha Matos.
Filipe Alexandre da Silva Rocha.
Florbela Luísa de Sá Loureiro.
Helena Isabel da Costa Pimenta.
Inês Faria Lima Pereira.
Inês de Jesus Alves Pereira.
Inês Maria Ferreira Marques.
Isabel Cristina Cardoso Alves Simões.
Isabel Cristina Ferreira dos Santos.
Isabel Fernanda Carvalho Vieira.
Isabel Maria Brito Moreira.
Isabel Maria Malheiro Fernandes Parente.
Isabel Rocha Alves Silva Cunha.
Joana Carneiro da Silva.
Joana Margarida Batista de Castro.
Joana Sofia Sousa Carneiro.
João Casimiro Vieira Pereira de Sousa.
João Pedro Nunes Barbosa.
Joaquim António Sousa Lamas.
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José António Ferreira Pinto.
Judite Isaura Ferreira Cardoso Guedes.
Júlia Pereira Fonseca Barbosa.
Justa Coelho Lopes.
Laura Margarida Correia do Souto.
Laura Maria da Silva Barbosa Moreira.
Liliana Patrícia da Silva Fonseca Santos.
Liliana Rute Leite Moreira Freitas.
Liliana Sofia Martins Guimarães.
Lúcia Fátima da Costa Marques.
Luís Filipe da Costa Carvalho.
Luís Manuel Leite da Mota.
Luísa Maria Dias Teixeira Marques.
Lurdes Fernando Santos Ferreira.
Luzia Caldeira da Silva.
Manuel José Martins Gonçalves.
Márcia Alexandra Rodrigues das Neves.
Márcia Cristina Meireles Sampaio.
Márcia Paula Sousa Teixeira Ildefonso.
Marco António Paiva Carvalho.
Margarida Manuela Martins Rocha.
Maria Agostinha Sousa Moreira.
Maria Amélia Baltarejo Silva.
Maria Angelina de Sousa Cunha Brandão.
Maria Antónia Jesus Pedroso.
Maria Augusta Brandão Faria.
Maria Cândida da Silva Lopes Rodrigues Cordeiro.
Maria do Carmo Gonçalves.
Maria Celeste Almeida Ferreira Castro.
Maria do Céu Pereira Cardoso Marques.
Maria do Céu Oliveira Dias P.
Maria do Céu Viegas Lamas.
Maria Clara dos Santos Adão.
Maria Conceição Cruz Ramos de Sá Loureiro.
Maria da Conceição Moreira da Silva Vale.
Maria da Conceição Rodrigues Silva.
Maria da Conceição dos Santos Ferreira.
Maria Constância Sousa Cardoso.
Maria Eduarda Sousa Dias.
Maria Elizabete Santos Oliveira.
Maria Elisabete da Silva Tavares.
Maria Elisabete Sousa Ferreira.
Maria Encarnação Moreira Guimarães.
Maria de Fátima Alves de Sousa.
Maria de Fátima Monteiro Almeida dos Santos Rebelo.
Maria de Fátima Silva Vieira.
Maria Felicidade Moutinho Moreira Ferraz.
Maria Fernanda Almeida Ferreira.
Maria Fernanda Costa Nunes.
Maria Fernanda Santos Ferreira Marujo Costa.
Maria Florinda Moreira Gonçalves.
Maria Helena Portela Meire.
Maria Helena Sousa Monteiro.
Maria Isabel dos Santos Gil.
Maria Jorge da Rocha Dias Ruivo.
Maria José Moreira da Silva.
Maria José Paulino dos Santos Almeida.
Maria Júlia de Sousa Azevedo.
Maria Leonor Gomes Ferreira.
Maria Luísa Moreira de Sousa.
Maria de Lurdes Moreira da Rocha Silva.
Maria de Lurdes Rocha Soares.
Maria Madalena Sousa Moreira.
Maria Manuela Alves Pereira dos Santos Fernandes.
Maria Manuela Correia Cardoso.
Maria Manuela Maia Pacheco Teixeira.
Maria Manuela Moreira Rocha.
Maria Manuela Moreira da Rocha Pereira.
Maria Manuela Rodrigues Padilha.
Maria Margarida Moreira Coelho.
Maria Olinda Monteiro da Silva.
Maria Otília Loureiro de Brito.
Maria Rosa Gonçalves Ribeiro.
Maria Soledad Silva Dias Sousa.
Maria Teresa Dias Coelho.
Marta Isabel Sousa Neves.
Marta Sofia Albuquerque Fidalgo.
Mónica da Costa Silva.
Mónica Isabel Marujo Costa Carvalho.
Mónica Maria da Silva Gomes Ramalho.

Olga Maria Azevedo Miranda Caetano.
Olga Maria Moura Ribeiro.
Olga Maria Portela Maria da Silva.
Olinda Rosa Moreira Silva Cunha.
Palmira Alberta Pereira Loureiro.
Patrícia Alexandra Gonçalves Coelho.
Patrocínia Emília Lourenço Alves Silva.
Patrícia Susana Ferreira Dias.
Patrícia Susana Martins Silva.
Paula Cecília Brandão Couto.
Paula Cristina Ferreira Neves.
Paula Cristina Lage Ferreira.
Paula Cristina Monteiro Pinheiro Carvalho.
Paula Cristina Moreira Gonçalves.
Paula Maria Neves Martins Rocha.
Paulo Manuel das Neves Gonçalves.
Pedro Miguel Rodrigues Maia.
Pedro Miguel da Silva Araújo Pereira.
Raquel Cardoso de Almeida.
Rita Cristina Gomes Magalhães Monteiro.
Rosa Branca Guedes Moreira.
Rosa Branca Monteiro Martins.
Rosa Cândida Alves Moreira Souto.
Rosa Celeste da Costa Vitória e Silva.
Rosa Fernanda Gaspar Moreira.
Rosa Maria Pereira Martinho.
Rosa Maria Rocha Oliveira Ferreira.
Rosa Maria Rocha Rodrigues.
Rui Manuel Brandão dos Anjos.
Salomé Susana Baptista da Silva.
Sandra Cristina Ferreira Mendes Silva.
Sandra Cristina Oliveira Mendes.
Sandra Isabel da Rocha Morais.
Sandra Maria de Jesus Sousa Silva.
Sandra Maria Rocha Bento Ferreira.
Sandra Marlene Leite Martins de Freitas Coelho.
Sandra Raquel de Jesus Fernandes.
Sara Alexandra Ribeiro Castro.
Sara Daniela Monteiro Ferreira.
Sérgio Manuel Gonçalves Batista.
Sidney Erik Silva Dias Ferreira.
Sílvia Brito Penida.
Sílvia Cristina Evaristo Pinto da Cunha.
Silvia Manuela Ferreira Lacerda Santos.
Sónia Alexandra Rodrigues Catarino.
Sónia Cristina Ferreira Dias Sousa Soares.
Sónia Cristina Ferreira Ribeiro Rocha.
Sónia Marisa Miranda Pinto Teixeira.
Susana Emília dos Santos Leite Ascensão.
Susana Isabel da Silva Costa.
Susana Maria Ferreira Carneiro.
Susana Maria Monteiro da Silva.
Susana Maria Nunes Moreira.
Susana Moreira Ferreira.
Susana Sofia Oliveira Santos.
Tânia Sofia David Campos.
Telma Patrícia Barbosa Moreira.
Teresa Maria Marques dos Santos Paupério.
Teresa Sofia Cunha Gonçalves.
Teresa Sofia Peixoto Enes.
Vera Lúcia Ferreira Dias.
Vera Mónica das Neves Oliveira Ferreira.
Victor Manuel Ferreira Barbosa.
Virgínia Sofia Oliveira Lemos.

Candidatos excluídos:

Maria Goretti Coelho Lopes Alves.
Marta Rodrigues das Neves Teixeira.
Paula Maria Silva Leite.
Paulo Jorge Lopes Ferreira

Convocatória. — Torno ainda público que as provas escritas de
conhecimentos terão lugar no dia 6 de Setembro próximo, das 9 horas
e 30 minutos às 12 horas, na Escola Básica 2,3 de Valongo, na Rua
das Pereiras, em Valongo.

4 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Horá-
cio Moreira Pereira de Melo. 3000211468
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Aviso

Torno público que, por despacho de 11 de Julho de 2006,
reclassifiquei definitivamente, ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, os auxi-
liares de serviços gerais nas seguintes categorias:

José Marques da Rocha e Fernando António Reis, na categoria de
trolha, 1.º escalão, índice 142, correspondente ao vencimento de
457,13 euros.

Augusto de Sousa Barbosa e Óscar Coelho da Rocha, na categoria
de carpinteiro de limpos, 1.º escalão, índice 142, correspondente ao
vencimento de 457,13 euros.

Estêvão Alberto da Costa Neves, na categoria de pintor, l.º esca-
lão, índice 142, correspondente ao vencimento de 457,13 euros.

13 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Horá-
cio Moreira Pereira de Melo. 3000211465

Aviso

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
que, por despacho de 6 de Junho de 2006, renovei, por urgente con-
veniência de serviço, a comissão de serviço, por mais três anos, com
efeitos a partir de 8 de Agosto de 2006, nos termos dos n.os 3 e 4 do
artigo 21.º, artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20
de Abril, e Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, a licenciada Maria Isa-
bel de Lemos e Koelher Monteiro da Silva no cargo de chefe de Di-
visão de Fiscalização Técnica.

10 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Horá-
cio Moreira Pereira de Melo. 3000211463

Aviso

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
que, por despacho de 19 de Junho de 2006, renovei, por urgente
conveniência de serviço, a comissão de serviço, por mais três anos,
com efeitos a partir de 16 de Setembro de 2006, nos termos dos n.os 3
e 4 do artigo 21.º, artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, e Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, o licenciado Miguel
Ângelo Lopes Barrosso Leitão Vital para o cargo de chefe de Divisão
do Ambiente e Qualidade de Vida.

10 de Julho de 2006.— O Presidente da Câmara, Fernando Horá-
cio Moreira Pereira de Melo. 3000211461

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
três lugares de assistentes administrativos principais

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
que, por despacho de 14 de Julho de 2006, nomeei para lugares do
quadro de assistentes administrativos principais os candidatos classifi-
cados no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de abertura
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 160, de 22 de Agosto
de 2005:

Ana Paula Nunes Coelho Rocha Queirós.
Isabel Maria Monteiro Pereira.
Manuel António Martins Ramalho Santos Carneiro.

14 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Horá-
cio Moreira Pereira de Melo. 3000211459

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
quatro lugares de assistentes administrativos especia-
listas.

Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,

que, por despacho de 14 de Julho de 2006, nomeei para lugares do
quadro de assistentes administrativos especialistas os candidatos clas-
sificados no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de abertura
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 160, de 22 de Agosto
de 2005:

Paula de Fátima Freitas Oliveira da Silva.
Maria do Céu Correia Aguiar Nogueira.
Elisete Maria Fernandes Moreira.
Júlio Manuel do Vale Neto.

14 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Horá-
cio Moreira Pereira de Melo. 3000211460

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Aviso

Contrato a termo resolutivo

Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado contrato
a termo resolutivo certo, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da
Lei n.º 23/2004, de 28 de Junho, pelo período de um ano, renovável
nos termos do estabelecido no artigo 139.º do Código do Trabalho,
com o trabalhador Angel Pablo de Araújo Solleiro, com a categoria
de auxiliar de serviços gerais, remunerado pelo índice 128 da escala
salarial das carreiras do regime geral da função pública, com efeitos a
1 de Junho de 2006.

10 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel Vaz
Carpinteira. 1000303747

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 26 de Junho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração da fracção A do lote n.º 4, inserida no
loteamento titulado pelo alvará n.º 35/91, para o prédio localizado
na Rua de Ilídio Sardoeira, freguesia de Santa Marinha, descrito na
1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o
n.º 00701/281189, requerido em nome de Emília Fátima Santos Sil-
va, que decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da
sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211536

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 26 de Junho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 5 do loteamento titulado
pelo alvará n.º 23/91, para o prédio localizado na Rua das Moutadas,
freguesia de Gulpilhares, descrito na 1.ª Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 00658, requerido em nome de
Sociedade de Construções Pais & Santos, L.da, que decorrerá pelo prazo
de 15 dias contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211527
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Aviso n.º 3139/06

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 20 de Junho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 3 do loteamento titulado
pelo alvará n.º 01/71, para o prédio localizado na Rua de Nossa Se-
nhora de Fontes, freguesia de Serzedo, descrito na 1.ª Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 01295/160699,
requerido em nome de Albertina de Jesus Ferreira Moreira Batista,
que decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua
publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211531

Aviso n.º 2442/06

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 9 de Junho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 29 do loteamento titulado
pelo alvará n.º 05/87, para o prédio localizado na Rua da Viscondessa,
freguesia de Arcozelo, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 00758/250889, requerido em nome
de Paulo Jorge Pereira Camisão, que decorrerá pelo prazo de 15 dias
contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211557

Aviso n.º 3141/06

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 27 de Junho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração da fracção B do lote n.º 3, inserida no
loteamento titulado pelo alvará n.º 02/95, para o prédio localizado
na Rua de Ville Langon, freguesia de Canelas, descrito na 2.ª Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o número 02106/
070495, requerido em nome de João Manuel Ferreira de Sousa, que
decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua pu-
blicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211553

Aviso n.º 3416/06

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 27 de Junho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração aos lotes n.º 3 e n.º 4 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 35/89, para os prédios localizados na Rua da
Lavoura, freguesia de Madalena, descritos na 1.ª Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob os n.os 01165/201197 e

01381/140300, requerido em nome de Manuel Joaquim Guedes Vidinha
e Construções Manuel Vidinha, L.da, que decorrerá pelo prazo de
15 dias contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211550

Aviso n.º 3481/06

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 3 de Julho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 8-A do loteamento titulado
pelo alvará n.º 04/01, para o prédio localizado na Rua de Castelo Bran-
co, freguesia de Canidelo, descrito na 1.ª Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 03788/270206, requerido em
nome de Carlos Alberto Pereira Magalhães, que decorrerá pelo prazo
de 15 dias contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211549

Aviso n.º 2628/06

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 20 de Junho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 12 — fracção A, do lotea-
mento titulado pelo alvará n.º 03/93, para o prédio localizado na
Praceta de Canelas de Baixo, freguesia de Canelas, descrito na 2.ª Con-
servatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 02120/
230595, requerido em nome de Maria do Céu Gomes Oliveira Matos,
que decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua
publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211575

Aviso n.º 2447/06

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformi-
dade com o despacho de 20 de Junho de 2006, vai proceder-se à
discussão pública do pedido de alteração ao lote n.º 61 do loteamento
titulado pelo alvará n.º 129/83, para o prédio localizado na Traves-
sa de Manuel Marques Gomes, freguesia de Canidelo, descrito na 1.ª
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o
n.º 03268/160403, requerido em nome de Fernando Gonçalves Por-
tela, que decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data
da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211573
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Aviso n.º 8628/05

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 20 de Junho 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 10, do loteamento titulado
pelo alvará n.º 74/87, para o prédio localizado na Avenida de
Francelos, freguesia de Gulpilhares, descrito na 1.ª Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 00277/050188, reque-
rido em nome de Maria de Fátima de Almeida Azevedo, que decorre-
rá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua publicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211572

Aviso n.º 2619/06

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com o despacho de 20 de Junho de 2006, vai proceder-se à discussão
pública do pedido de alteração ao lote n.º 9 do loteamento titulado
pelo alvará n.º 19/90, para o prédio localizado na Rua de Azeredo
Lobo, freguesia de Madalena, descrito na 1.ª Conservatória do Regis-
to Predial de Vila Nova de Gaia, sob os n.º 02005/121104, requerido
em nome de Maria Manuela Couto Mateus de Magalhães Silva, que
decorrerá pelo prazo de 15 dias contados a partir da data da sua pu-
blicação.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel para consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E. M.,
nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos particulares,
deverão ser entregues no Serviço acima identificado.

7 de Julho de 2006. — Por subdelegação, o Vereador, António
Guedes Barbosa. 3000211571

CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

Aviso

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu despa-
cho datado de 14 de Julho do ano em curso, e no uso da competência
que me confere a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias
úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação deste aviso,
o concurso interno de acesso geral para provimento de quatro lugares
de assistente administrativo especialista, do quadro privativo de pes-
soal desta Câmara Municipal.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18
de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e 412-A/
99, de 30 de Dezembro.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas indi-
cadas, terminando com o seu preenchimento.

4 — Local de trabalho — Câmara Municipal de Vimioso.
5 — O conteúdo funcional do lugar a prover consta da alínea c) do

n.º 1 do Despacho n.º 38/88, da Secretaria de Estado da Administra-
ção Local e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

6 — Remuneração e condições de trabalho — o vencimento cor-
responde ao escalão 1, índice 269 — 865,96 euros, sendo as condi-
ções de trabalho as genéricas vigentes para a função pública.

7 — Poderão candidatar-se os indivíduos que, cumulativamente, se-
jam possuidores dos requisitos gerais previstos no artigo 29.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, e dos especiais previstos na alínea a) do n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alte-
rado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

8 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, modelo próprio, dirigido ao presiden-

te da Câmara Municipal de Vimioso, entregues directamente ou re-
metidos pelo correio, dentro do prazo referido no ponto n.º 1 do pre-
sente aviso, a esta Câmara Municipal, sita na Praça de Eduardo Co-
elho, 5230-315 Vimioso, do qual deverão constar obrigatoriamente:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, residên-
cia, data de nascimento, número, validade, data e serviço emissor do
bilhete de identidade e número de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações e experiência profissionais (cursos e acções de for-

mação, serviço a que pertence, categoria e antiguidade nesta, funções
exercidas com relevância para o cargo a concurso).

9 — O requerimento será acompanhado dos seguintes documentos:

a) Os comprovativos dos requisitos gerais citados no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, dispensando-se a sua apresentação se o can-
didato declarar, sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontra relativamente a cada um deles;

b) Os comprovativos dos requisitos especiais a que se refere o ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

c) Declaração, passada pelos serviços a que o candidato está vin-
culado autenticada com selo branco, de maneira inequívoca, a exis-
tência de vínculo à função pública, bem como a menção das classifi-
cações de serviço obtidas nos anos relevantes para a promoção.

10 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal ficam dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem dos respectivos processos
individuais.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

12 — Métodos de selecção — são constituídos por prova escrita
teórica de conhecimentos e entrevista profissional de selecção:

a) Prova escrita teórica de conhecimentos — visa avaliar os ní-
veis de conhecimentos profissionais dos candidatos adequados ao exer-
cício da função, terá a duração de uma hora e meia, com consulta e
versará sobre os seguintes temas:

Noções sobre organização política e administrativa dos órgãos re-
presentativos na administração local, sua estrutura, orgânica e com-
petências; Estatuto Disciplinar; Estatuto Remuneratório; Regime de
Férias Faltas e Licenças.

Matérias que constam dos seguintes diplomas legais:

Constituição da República Portuguesa, Decreto-Lei n.º 159/99, de
14 de Setembro; Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas alterações; Decreto-
-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 15 de Maio.

b) Entrevista profissional de selecção — destinada a avaliar, atra-
vés de técnicas psicológicas, as capacidades e características da perso-
nalidade dos candidatos, tendo em vista determinar os candidatos
ideais e adequação à função; fundamentar-se-á na apreciação dos
parâmetros; qualificação, experiência profissional e características
pessoais ligadas à motivação, maturidade, capacidade de relacionamen-
to, expressão e compreensão verbal e traduzir-se-á nas respectivas
menções qualitativas e respectiva quantificação:

Favorável preferencial — 17/20 valores;
Bastante favorável — 13/16 valores;
Favorável — 9/12 valores;
Favorável com reservas — 5/8 valores;
Não favorável — 0/4 valores.

13 — Classificação final — será apurada, numa escala de 0 a 20 va-
lores, pela média aritmética simples das classificações obtidas nos
métodos de selecção.

14 — Factores de preferência — em caso de igualdade de classifi-
cação, subsistirão como factores de desempate, eventualmente neces-
sários, os critérios referidos na alínea b) do artigo 37.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98.

15 — As listas dos candidatos admitidos, excluídos e de classifica-
ção final, bem como qualquer outra tramitação inerente ao concurso
que careça de publicitação obedece ao disposto no Decreto-Lei n.º 204/
98, com as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
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17 — O júri terá a seguinte constituição:

Presidente — António Jorge Fidalgo Martins, vice-presidente da
Câmara Municipal de Vimioso.

Vogais efectivos:

Maria da Ascensão dos Reis Rodrigues Vaz Pinto, chefe de Secção
de Pessoal e Recursos Humanos, Zita Martins Tecedor, chefe de Sec-
ção de Serviços Gerais, ambas da Câmara Municipal de Vimioso.

Vogais suplentes:

Eugénia da Piedade Cavaleiro Barrigão, chefe da Secção de Obras e
Saneamento Básico, Maria João Fernandes Afonso Gonçais, assisten-
te administrativa especialista, ambas da Câmara Municipal de Vimioso.

18 — 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 homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

17 de Julho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Jorge Martins Fidalgo. 1000303753

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
7 de Julho de 2006, foi nomeado para um lugar vago de técnico su-
perior de 1.ª classe, da área de engenharia florestal, na sequência de
concurso interno de acesso limitado, o candidato Francisco Gilberto
Bernardes.

Deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

10 de Julho de 2006. — O Vereador a Tempo Inteiro, com com-
petências delegadas, Roberto Carlos Morais Afonso. 1000303776

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
7 de Julho de 2006, foi nomeada para um lugar vago de técnico supe-
rior principal, da área de engenharia zootécnica, na sequência de con-
curso interno de acesso geral, a candidata Carla Maria Gonçalves Alves.

Deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

10 de Julho de 2006. — O Vereador a Tempo Inteiro, com dele-
gação de competências, Roberto Carlos Morais Afonso.

1000303775

JUNTA DE FREGUESIA DE FAJARDA

Aviso

Contratação a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 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, se torna público
que, de acordo com a deliberação da Junta de Freguesia de Fajarda de
12 de Maio de 2006 a 14 de Maio de 2007, para a categoria de au-
xiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, com Jesuína Maria
Alcobia Ferreira.

A contratação acima mencionada não está sujeita à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

12 de Julho 2006. — O Presidente da Junta, Ilídio António Mar-
tins Serrador. 1000303778

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA TALHA

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que foi celebrado contra-
to de trabalho a termo resolutivo certo, com três cantoneiros de lim-
peza e um auxiliar de serviços gerais, ao abrigo da alínea h) do n.º 1
do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, válido pelo prazo de
um ano, com:

José da Conceição Tomeco Fernandes, com início a 1 de Julho 2006,
para a categoria de cantoneiro de limpeza, a vencer pelo escalão 1,
índice 155.

Fernando Morais Nunes, com início a 1 de Julho de 2006, para a
categoria de cantoneiro de limpeza, a vencer pelo escalão 1, índice
155.

Luís Miguel Marques Piteira, com início a 1 de Julho de 2006, para
a categoria de cantoneiro de limpeza, a vencer pelo escalão 1, índi-
ce 155.

Elvira Martins Miguel, com início a 1 de Julho de 2006, para a
categoria de auxiliar de serviços gerais, a vencer pelo escalão 1, índi-
ce 128.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea g)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

14 de Julho de 2006. — O Presidente da Junta, Paulo Rui Luís
Amado. 1000303760

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARCOS

Aviso

1 — Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despacho do
presidente da Junta de São Marcos de 19 de Junho de 2006, no uso da
competência conferida pela alínea g) do n.º 1 do artigo 38.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, o concurso externo de ingresso para provimento do lugar vago
que se indica, conforme dotação do quadro de pessoal desta Junta de
Freguesia, aprovado em Assembleia de Freguesia de 15 de Dezembro
de 2005, e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 7
de Março de 2006:

Número
de Carreira Categoria

lugares

1 Auxiliar técnico de educa- Auxiliar técnico de educa-
ção ção.

2 — Descrição sumária de funções:
2.1 — Auxiliar técnico de educação — acompanha directamente

as crianças nas actividades e ou lúdicas, proporcionando-lhes ambien-
te adequado e controla essas actividades, promovendo, nomeadamente,
a adopção de atitudes e regras de higiene pessoal, prevenção e segu-
rança, cortesia e boa conduta, segundo o plano elaborado pelo educa-
dor de infância; vigia as crianças durante o repouso e na sala de aula;
assiste as crianças, nos transportes, nos recreios, nos passeios e visi-
tas de estudo; providencia a conservação e boa utilização das instala-
ções, bem como do material e equipamento didáctico necessário ao
desenvolvimento educativo, zela pela conservação e higiene ambien-
tal dos espaços e das instalações à sua responsabilidade, numa pers-
pectiva pedagógica e cívica; colabora com os educadores de infância
na programação e realização de actividades, no atendimento dos en-
carregados de educação e na interligação do estabelecimento de ensi-
no e aqueles encarregados; participa nas reuniões do pessoal técnico;
exerce tarefas de enquadramento e acompanhamento das crianças e
jovens, nomeadamente no âmbito da acção educativa e de apoio à
família; intervém ou comunica eventuais problemas, necessidades ou
situações carecidas de resolução quer respeitantes a crianças, quer res-
peitantes a equipamentos e instalações.

3 — Vencimento:
3.1 — Auxiliar técnico de educação — a remuneração será a resul-

tante do regime previsto no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e respectivos anexos — escalão 1, índice 199, vencimen-
to 640,62 euros.
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4 — Método de selecção a aplicar ao concurso:
4.1 — Prova teórica oral de conhecimentos específicos, com ca-

rácter eliminatório (considerando-se, para tanto, as classificações
inferiores a 9,5 valores), visando avaliar os níveis de conhecimentos
académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao
exercício das funções, com a duração de aproximada 30 minutos, com
possibilidade de consulta da legislação/documentação indicada.

4.2 — Avaliação curricular, com carácter eliminatório (conside-
rando-se, para tanto, as classificações inferiores a 9,5 valores), que
visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, sendo, para tal,
considerados e ponderados os seguintes factores:

Habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade de
grau académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida. Forma-
ção profissional, em que se ponderarão as acções de formação e aper-
feiçoamento profissional, em especial as relacionadas com a área
funcional do lugar posto a concurso. Experiência profissional, em que
se ponderará o desempenho de funções na área de actividade para que
o concurso é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com
avaliação da sua natureza e duração.

4.3 — A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores, considerando-se como não aprovados os candidatos que obte-
nham classificação inferior a 9,5 valores.

4.4 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta da reunião do júri a qual
será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

4.5 — É dada preferência aos candidatos que, em caso de igualdade
de classificação, apresentem deficiência com grau de incapacidade igual
ou superior a 60%, nos termos do Decreto-Lei n.º 20/2001, de 3 de
Fevereiro.

5 — Programa das provas:
5.1 — Auxiliar técnico de educação — Lei n.º 169/99, de 18 de

Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Regulamento de Or-
ganização dos Serviços Municipais — apêndice n.º 40 ao Diário da
República, 2.ª série, n.º 79, de 2 de Abril de 2004; espaços lúdicos e
Casa da Juventude — tipos e modelos de funcionamento; intervenção
em contextos sócio-educativos; relação espaço lúdica/escola/família/
comunidade; tecnologias audiovisual e informática.

6 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho,
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Julho; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-
-Lei n.º 353-A/98, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

7 — Prazo de validade do concurso — o concurso é valido pelo
prazo de um ano a contar da data da publicação das respectivas listas
de classificação final, sendo que, nos termos da alínea b) do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão, neste prazo, ser
preenchidos os lugares vagos existentes e os que vierem a vagar até
ao termo do respectivo prazo de validade.

8 — Local de trabalho — Junta de Freguesia de São Marcos.
9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Os requisitos gerais constantes no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, que são os seguintes:

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

exigidos 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 interdito

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 vacinação obrigatória.

9.2 — Requisitos especiais:
9.2.1 — Auxiliar técnico de educação — podem candidatar-se in-

divíduos possuidores de escolaridade obrigatória.
10 — Formalizações das candidaturas — as candidaturas devem ser

formalizadas através de requerimento dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia de São Marcos e entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, para a Junta de Freguesia de São
Marcos, sito na Rua da Cidade do Rio de Janeiro, 25-B, rés-do-chão,
2735-659 São Marcos, ou através de e-mail: geral@jf-smarcos.pt,
devendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data de emissão do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, morada e código postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais;
c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever

apresentar que possam ser relevantes para a apreciação do seu mérito
ou constituam motivo de preferência legal;

d) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento
de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imedia-
ta de documento comprovativo.

11 — Com os requerimentos deverão ser apresentados os documen-
tos seguintes:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão
a concurso (fotocópia do bilhete de identidade, documento compro-
vativo do cumprimento do serviço militar, atestado comprovativo
da posse de robustez física e do perfil psíquico exigidos para o exer-
cício de funções públicas, emitido por médico no exercício da sua
profissão e certificado de registo criminal);

b) Certificado ou documento idóneo comprovativo das habilita-
ções literárias ou profissionais;

c) Curriculum vitae detalhado, do qual deve constar identificação
pessoal, habilitações literárias, qualificações profissionais (formação
profissional, estágios praticados, e trabalhos efectuados) e experiên-
cia em áreas funcionais específicas, principais actividades desenvolvi-
das e em que períodos. Os candidatos deverão juntar os documentos
comprovativos da formação profissional frequentada e indicada no
curriculum vitae, sob pena de não ser considerada.

12 — É dispensada a apresentação dos documentos indicados na
alínea a) do n.º 11, desde que os candidatos declarem no requerimen-
to de admissão, sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos de admissão
previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 9.1. A não apresentação
dos documentos comprovativos dos requisitos de admissão exigíveis
dentro do prazo fixado no presente aviso de abertura a exclusão do
concurso.

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

14 — As listas de candidatos admitidos/excluídos e de classificação
final serão publicadas nos termos e de acordo com o disposto nos
artigos 34.º e 35.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo
afixadas, quando seja caso, no edifício da Junta de Freguesia de São
Marcos, sito na Rua da Cidade do Rio de Janeiro, 25-B, rés-do-chão,
2735-659 São Marcos.

15 — Constituição do júri;
15.1 — Auxiliar técnico de educação:

Presidente — Nuno Miguel Pereira Brilha Anselmo.
1.º vogal — Paulo César Soares.
2.º vogal — Joaquim Vaz Pelicano.
1.º vogal suplente — Teresa Carla Monteiro da Cunha.
2.º vogal suplente — Paulo Dionísio.
3.º vogal suplente — Carlos Gil.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade e oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

11 de Julho de 2006. — O Presidente da Junta, Nuno Miguel
Pereira Brilha Anselmo. 1000303782

Aviso

Contratação de um coordenador de espaços verdes

Dr. Nuno Miguel Brilha Anselmo, presidente da Junta de Freguesia
de São Marcos, torna público que, ao abrigo da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, foi celebrado a 1 de Junho de 2006, o contrato de tra-
balho a termo resolutivo, com João Pedro Nunes Coxilha, para a co-
ordenação dos espaços verdes, com a remuneração de 656,72 euros,
com a referência ao índice 204 da tabela salarial aplicável à função
pública.

10 de Julho de 2006. — O Presidente da Junta, Nuno Miguel
Pereira Brilha Anselmo. 1000303749
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JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO

Aviso
Tabela de taxas

José Avelino Carvalho Paím, presidente da Junta de Freguesia da
Vila de São Sebastião, torna público, em cumprimento da deliberação
tomada por esta Junta de Freguesia em sua reunião de 27 de Março de
2006, aprovada pela Assembleia de Freguesia em 26 de Abril de 2006,
que entram em vigor no dia seguinte ao dia da sua publicação no Diário
da República.

9 de Maio de 2006. — O Presidente da Junta, José Avelino Carva-
lho Paím.

Tabela de taxas

A presente tabela de taxas e licenças fundamenta-se nos artigos 21.º
e 22.º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6
de Agosto, e é válida enquanto outra não for aprovada e feita a pu-
blicidade em conformidade com o artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002.

Licenças de canídeos:

Categorias:

A — Cão de guarda — 5,40 euros;
B — Cão de caça — 5,40 euros;
C — Outros cães (passeio) — 5,40 euros.

Certificação de fotocópias (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 18/2000,
de 13 de Março):

Por cada conferência e extracto:

a) Até 8 páginas, inclusive — 3 euros;
b) A partir da 9.ª página, por cada página a mais — 1 euro.

Atestados e declarações — 1 euro.
Fotocópias de documentos diversos:

A3 — 0,10 euros;
A4 — 0,05 euros.

23 de Maio de 2006. — O Presidente da Junta, José Avelino Car-
valho Paím. 3000210586

JUNTA DE FREGUESIA DE VAIAMONTE

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar administrativo do quadro de pessoal

Classificação

Para os devidos efeitos, o presidente da Junta torna público que,
por deliberação da Junta de Freguesia de Vaiamonte datada de 15 de

Junho de 2006, no uso da competência que lhe é conferida pela alí-
nea d) do n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
foi nomeada para o lugar de auxiliar administrativo, nos termos do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Mafalda Cristina
Belisanda Ferreira, primeira classificada no concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar de auxiliar administrativo, do
quadro de pessoal desta Junta, o concurso foi publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 50, de 10 de Março de 2006, e cuja clas-
sificação foi homologada por despacho datado de 15 de Junho do
ano citado.

Mais se torna público que a nomeada deverá apresentar-se para
tomar posse do lugar nos 20 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

15 de Junho de 2006. — O Presidente da Junta, Joaquim Inocên-
cio Clemente Oliveira Correia. 1000303797

RECTIFICAÇÕES

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO

Rectificação

No Diário da República, 2.ª série, n.º 131, parte especial, de 10 de
Julho de 2006, a p. 10 626, foi publicado com inexactidão o aviso da
Junta de Freguesia de São Pedro, pelo que onde se lê «23 de Março de
2006» deve ler-se «23 de Junho de 2006».

17 de Julho de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000211347

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO TOMÉ DO CASTELO

Rectificação

Hermínio Pereira Gomes, presidente da Junta de Freguesia de São
Tomé do Castelo, do concelho de Vila Real, torna público que, por
ter saído com erros o edital referente à heráldica do brasão, publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 49, de 9 de Março de 2006,
no brasão, onde se lê «escudo de verde» deve ler-se «escudo de ouro»
e onde se lê «animada a vermelho» deve ler-se «animada de verme-
lho».

4 de Julho de 2006.— O Presidente da Junta, Hermínio Pereira
Gomes. 1000303763
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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS
DO DISTRITO DE VILA REAL

Certifico que, por escritura de 6 de Junho de 2006, exarada a fl. 15
do livro de notas n.º 46 do Cartório Notarial da notária Maria de
Fátima Barbosa Fidalgo Correia, sito na Quinta da Araucária, lote 1,
loja 2, cidade de Vila Real, procedeu-se à constituição da Federação
com a denominação em epígrafe, que tem a sua sede no Edifício do
Governo Civil, Largo do Conde de Amarante, freguesia de São Dinis,
concelho de Vila Real, com a duração por tempo indeterminado, que
tem como objecto a acção de coordenação, dinamização e formação
das suas associadas, assim como a representação dos seus interesses
comuns junto da Administração Pública e da Liga dos Bombeiros
Portugueses, constituindo junto desta o único representante dos bom-
beiros do distrito de Vila Real enquanto sua associada colectiva.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota a fixar em
assembleia geral.

7 de Junho de 2006. — A Notária, Maria de Fátima Barbosa Fi-
dalgo Correia. 3000208167

A TILEIRA — ASSOCIAÇÃO RECREATIVA,
DESPORTIVA E CULTURAL DE LOUROSA

Certifico que, por escritura de 6 de Junho de 2006, exarada de fl. 81
a fl. 84 v.º do livro n.º 28-D do Cartório Notarial de São Pedro do
Sul, foi constituída uma associação, por tempo indeterminado, sem
fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede no lugar
de Lourosa, freguesia de Santa Cruz da Trapa, concelho de São Pedro
do Sul, tendo como objecto o desenvolvimento e implementação de
actividades de carácter recreativo, desportivo e cultural no concelho
de São Pedro do Sul.

Podem ser associados todos os interessados em contribuir para o
desenvolvimento das actividades que constituem o objecto da Associa-
ção e que actuem em harmonia com os estatutos.

São exonerados em reunião da assembleia geral os associados que
perturbem o bom funcionamento e não actuem de acordo com os
estatutos da Associação.

Constituem património da Associação as quotas mensais dos asso-
ciados, no montante de € 1, alterável por deliberação da assembleia
geral, receitas que lhe advenham por qualquer actividade desenvolvi-
da no âmbito da realização dos seus objectivos, contribuições regula-
res, ou não, que receba, designadamente doações, legados, subsídios
ou produtos de subscrições públicas, bens que a Associação adquirir e
todos os demais bens que à Associação advierem por qualquer outro
tipo gratuito ou oneroso.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Vai de conformidade com o original.

8 de Junho de 2006. — O Notário, David Gomes.  3000208196

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DE ALAGOA

Certifico que, por escritura de 30 de Maio de 2006, exarada de
fls. 108 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 34-D
do Cartório Notarial de Arronches, a cargo da notária Maria Clara de
Oliveira Dias, foi feita a alteração parcial dos estatutos, quanto ao
seu objecto, da Associação de Caçadores e Pescadores de Alagoa,
número de identificação de pessoa colectiva 502206284 e sede social
na Rua da Fontinha, 4, Alagoa, em Portalegre.

Objecto: defender e promover todos os interesses que se relacio-
nam com as espécies cinegéticas e o exercício da caça e actividades
conexas, defender e promover o exercício da pesca e outras activida-
des que se relacionem com a mesma; gerir zonas de caça.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2006. — A Notária, Maria Clara de Oliveira Dias.
3000208351

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AIRSOFT

Certifico que, por escritura lavrada em 13 de Junho de 2006 no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Matosinhos, a
fl. 41 do livro de escrituras diversas n.º 275-A, foi feita a rectifica-
ção à constituição da associação denominada Federação Portuguesa
de Airsoft, com sede na Rua do Monte dos Burgos, 282, Porto, que
tem por objectivo a promoção e fomento do airsoft em Portugal.

14 de Junho de 2006. — A Ajudante em Exercício, Adosinda Maria
Pereira dos Santos. 3000209370

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
SOCIEDADE COLUMBÓFILA CANTANHEDENSE

Certifico que, no dia 13 de Junho de 2006, a fls. 13 e seguintes do
livro de notas para escrituras diversas n.º 28-A do Cartório Notarial
de Cantanhede, a cargo da notária licenciada Dionísia Maria de Men-
donça Machado de Araújo de Carvalho Rodrigues, foi lavrada uma
escritura de constituição de associação pela qual Alberto José Macedo
Abrantes, casado, natural da freguesia de Coimbra (Santa Cruz), do
concelho de Coimbra, residente na Rua de Nossa Senhora de Vagos,
lote 6, na cidade, freguesia e concelho de Cantanhede, o qual outorga
este acto na qualidade de presidente da direcção, com poderes para o
acto e em representação da associação Sociedade Columbófila
Cantanhedense, com sede na cidade, freguesia e concelho de
Cantanhede, pessoa colectiva n.º 500815780, qualidade que verifi-
quei pela acta da assembleia geral da dita associação do dia 29 de Abril
de 2005, onde foram eleitos os titulares dos respectivos órgãos, e
poderes pela acta também da assembleia geral da mesma associação
do dia 10 de Dezembro de 2004, de que arquivo fotocópias.

Que esta associação passa a denominar-se Associação de Solidarie-
dade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, com sede na Rua
de António José de Almeida, 32, 2.º, em Cantanhede, e passa a reger-
-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e âmbito de acção e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila
Cantanhedense é uma instituição particular de solidariedade social, com
sede na Rua de António José de Almeida, 32, 2.º, em Cantanhede.

ARTIGO 2.º

A Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila
Cantanhedense tem por objectivos principais promover e realizar
acções de solidariedade social, nomeadamente:

a) De apoio à infância, a crianças e jovens;
b) De apoio à família;
c) De apoio aos idosos;
d) Promoção da igualdade de oportunidades;
e) Realização de acções de formação e informação;
f) Desenvolver programas de ocupação de tempos livres e mobili-

dade;
g) Pugnar pela inserção social;
h) Promover o voluntariado.
§ único. São ainda objectivos secundários desta Associação:
a) Promover a prática desportiva e a cultura;
b) Defesa do ambiente;
c) Desenvolver programas de formação e educacionais;
d) Promover a cooperação entre regiões e povos.
A Associação desenvolverá projectos e programas para outros es-

tratos etários em que entenda necessária a sua intervenção.
O âmbito de acção abrange, prioritariamente, o concelho de

Cantanhede.
ARTIGO 3.º

Para realização dos seus objectivos principais, a Associação pro-
põe-se criar e manter as seguintes actividades principais:

a) Centros ATL e programas de ocupação de tempos livres;
b) Constituição de empresas de inserção e criação de postos de

trabalho protegido;
c) Programas de apoio a grupos considerados de risco

(toxicodependentes, doentes, carenciados);
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d) Formação, tratamento e reinserção de toxicodependentes, mu-
lheres vítimas de violência e carenciados;

e) Criação de equipa multidisciplinar por forma a apoiar e acom-
panhar de forma global as famílias de risco;

f) Criação de centros de dia, serviço de apoio domiciliário, lares de
idosos e apartamentos de reinserção social;

g) Promover actividades desportivas por forma à integração social
de jovens e crianças em risco.

Competirá ainda à Associação a realização de:
a) Reuniões e encontros regulares de associados;
b) Programas de formação e mobilidade;
c) Encontros, debates e actividades de natureza social, cultural,

desportiva, formativa, sócio-educativo e técnico-científica;
d) Organização de eventos culturais, torneios e competições

desportivas;
e) Informação, promoção, organização e divulgação de actividades

desportivas e de interesse comunitário;
f) Projectos de cooperação e intercâmbios internacionais.

ARTIGO 4.º

A organização e o funcionamento dos diversos sectores de activi-
dades constarão de regulamentos internos elaborados pela direcção e
aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — Os serviços prestados pela instituição serão gratuitos ou re-
munerados em regime de porcionismo, de acordo com a situação
económico-financeira dos utentes, apurada em inquérito a que se de-
verá sempre proceder.

2 — As tabelas de comparticipação dos utentes serão elaboradas
em conformidade com as normas legais aplicáveis e com os acordos
de cooperação que sejam celebrados com os serviços oficiais compe-
tentes.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 6.º

Podem ser associadas pessoas singulares maiores de 16 anos e as
pessoas colectivas.

ARTIGO 7.º

Haverá quatro categorias de associados:
1 — Honorários — as pessoas que, através de serviços ou donativos,

dêem contribuição especialmente relevante para a realização dos fins
da instituição, como tal reconhecida e proclamada pela assembleia
geral;

2 — Efectivos — as pessoas que se proponham colaborar na reali-
zação dos fins da Associação, obrigando-se ao pagamento da jóia e
quota mensal, nos montantes fixados pela assembleia geral;

3 — Auxiliares — as pessoas singulares ou colectivas que não sen-
do associados efectivos contribuam voluntariamente com a sua
quotização, excepto se da mesma forem dispensados pela assembleia
geral;

4 — Mérito — os sócios, dirigentes, técnicos, atletas e voluntários
que tenham servido a Associação com assiduidade, zelo, competência
e interesse.

ARTIGO 8.º

A qualidade de associado prova-se pela inscrição e registo que a
Associação obrigatoriamente possuirá.

ARTIGO 9.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleitos para os cargos sociais;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos do n.º 3 do artigo 29.º;
d) Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos,

desde que o requeiram por escrito com a antecedência mínima de
20 dias e se verifique um interesse pessoal, directo e legítimo.

ARTIGO 10.º

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se de associados

efectivos;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as delibe-

rações dos corpos gerentes;

d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para
que foram eleitos.

ARTIGO 11.º

1 — Os sócios que violarem os deveres estabelecidos no artigo 10.º
ficam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos até 90 dias;
c) Demissão.
2 — São demitidos os sócios que por actos dolosos tenham preju-

dicado materialmente a Associação.
3 — As sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 são da com-

petência da direcção.
4 — A demissão é sanção da exclusiva competência da assembleia

geral, sob proposta da direcção.
5 — A aplicação das sanções previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1

só se efectivará mediante audiência obrigatória do associado.
6 — A suspensão de direitos não desobriga do pagamento da quota.

ARTIGO 12.º

1 — Os associados efectivos só podem exercer os direitos referi-
dos no artigo 9.º se tiverem em dia o pagamento das suas quotas.

2 — Os associados efectivos que tenham sido admitidos há menos
de seis meses não gozam dos direitos referidos nas alíneas b) e c) do
artigo 9.º, podendo assistir às reuniões da assembleia geral mas sem
direito a voto.

3 — Não são elegíveis para os corpos gerentes os associados que,
mediante processo judicial, tenham sido removidos dos cargos
directivos da Associação ou de outra instituição particular de solida-
riedade social, ou tenham sido declarados responsáveis por irregulari-
dades cometidas no exercício das suas funções.

ARTIGO 13.º

A qualidade de associado não é transmissível quer por acto entre
vivos quer por sucessão.

ARTIGO 14.º

1 — Perdem a qualidade de associado:
a) Os que pedirem sua exoneração;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante quatro meses;
c) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do artigo 11.º
2 — No caso previsto na alínea b) do número anterior, considera-

-se eliminado o sócio que, tendo sido notificado pela direcção para
efectuar o pagamento das quota em atraso, o não faça no prazo de
60 dias.

ARTIGO 15.º

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à Associa-
ção não tem direito a reaver as quotizações que haja pago, sem pre-
juízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao tem-
po em que foi membro da Associação.

CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

ARTIGO 17.º

1 — O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é gratuito
mas pode justificar o pagamento de despesas dele derivadas.

2 — Quando o volume do movimento financeiro ou a complexi-
dade da administração das instituições exija a presença prolongada de
um ou mais membros dos corpos gerentes, podem estes ser remune-
rados.

ARTIGO 18.º

1 — A duração do mandato dos corpos gerentes é de três anos,
devendo proceder-se à sua eleição no mês de Dezembro do último
ano de cada triénio.

2 — O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o presi-
dente da mesa da assembleia geral ou seu substituto, o que deverá ter
lugar na 1.ª quinzena do ano civil imediato ao das eleições.

3 — Quando a eleição tenha sido efectuada extraordinariamente fora
do mês de Dezembro, a posse poderá ter lugar dentro do prazo esta-
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belecido no n.º 2 ou no prazo de 30 dias após a eleição, mas neste
caso, para efeitos do n.º 1, o mandato considera-se iniciado na
1.ª quinzena do ano civil em que se realizou a eleição.

4 — Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente,
considera-se prorrogado o mandato em curso até à posse dos novos
corpos gerentes.

ARTIGO 19.º

1 — Em caso de vacatura da maioria dos membros de cada órgão
social, depois de esgotados os respectivos suplentes, deverão realizar-
-se eleições parciais para o preenchimento das vagas verificadas, no
prazo máximo de um mês, e a posse deverá ter lugar nos 30 dias
seguintes à eleição.

2 — O termo do mandato dos membros eleitos nas condições do
número anterior coincidirá com o dos inicialmente eleitos.

ARTIGO 20.º

1 — Os membros dos corpos gerentes só podem ser eleitos conse-
cutivamente para dois mandatos para qualquer órgão da Associação,
salvo se a assembleia geral reconhecer que é impossível ou inconve-
niente proceder à sua substituição.

2 — Não é permitido aos membros dos corpos gerentes o desem-
penho simultâneo de mais de um cargo na mesma associação.

3 — O disposto nos números anteriores aplica-se aos membros da
mesa da assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal.

ARTIGO 21.º

1 — Os corpos gerentes são convocados pelos respectivos presi-
dentes e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus titu-
lares.

2 — As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos titula-
res presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a voto de
desempate.

3 — As votações respeitantes às eleições dos corpos gerentes ou a
assuntos de incidência pessoal dos seus membros serão feitas obriga-
toriamente por escrutínio secreto.

ARTIGO 22.º

1 — Os membros dos corpos gerentes são responsáveis civil e cri-
minalmente pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício do
mandato.

2 — Além dos motivos previstos na lei, os membros dos corpos
gerentes ficam exonerados de responsabilidade se:

a) Não tiverem tomado parte na respectiva resolução e a reprova-
rem com declaração na acta da sessão imediata em que se encontrem
presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem consignar na
acta respectiva.

ARTIGO 23.º

1 — Os membros dos corpos gerentes não poderão votar em as-
suntos que directamente lhes digam respeito ou nos quais sejam inte-
ressados os respectivos cônjuges, ascendentes, descendentes e equipa-
rados.

2 — Os membros dos corpos gerentes não podem contratar direc-
ta ou indirectamente com a Associação, salvo se do contrato resultar
manifesto benefício para a Associação.

3 — Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos
no número anterior deverão constar das actas das reuniões do respec-
tivo corpo gerente.

ARTIGO 24.º

1 — Os associados podem fazer-se representar por outros sócios
nas reuniões da assembleia geral em caso de comprovada impossibili-
dade de comparência à reunião, mediante carta dirigida ao presidente
da mesa, com a assinatura notarialmente reconhecida, mas cada sócio
não poderá representar mais de um associado.

2 — É admitido o voto por correspondência sob condição de o seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
da ordem de trabalhos e a assinatura do associado se encontrar con-
forme à que consta do bilhete de identidade.

ARTIGO 25.º

Das reuniões dos corpos gerentes serão sempre lavradas actas, obri-
gatoriamente assinadas pelos membros presentes ou, quando respei-
tem a reuniões da assembleia geral, pelos membros da respectiva mesa.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 26.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os sócios admitidos
há, pelo menos, seis meses, que tenham as suas quotas em dia e não
se encontrem suspensos.

2 — A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, que se com-
põe por um presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário.

3 — Na falta ou impedimento de qualquer dos membros da mesa da
assembleia geral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos de
entre os associados presentes, os quais cessarão as suas funções no
termo da reunião.

ARTIGO 27.º

Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e disciplinar
os trabalhos da assembleia, representá-la e, designadamente:

a) Decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos actos
eleitorais, sem prejuízo de recurso nos termos legais;

b) Conferir posse aos membros dos corpos gerentes eleitos.

ARTIGO 28.º

Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias não
compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias dos outros ór-
gãos e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da Associação;
b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da respec-

tiva mesa e da direcção e do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção

para o exercício seguinte, bem como o relatório e contas de gerência;
d) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer título,

de bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de
valor histórico ou artístico;

e) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a extinção, cisão
ou fusão da Associação;

f) Deliberar sobre a aceitação de integração de uma instituição e
respectivos bens;

g) Autorizar a Associação a demandar os membros dos corpos
gerentes por actos praticados no exercício de funções;

h) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações.

ARTIGO 29.º

1 — A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 — A assembleia geral reunirá ordinariamente:
a) No final de cada mandato, durante o mês de Dezembro, para a

eleição dos corpos gerentes;
b) Até 31 de Março de cada ano, para discussão e votação do re-

latório e contas da gerência do ano anterior, bem como do parecer
do conselho fiscal;

c) Até 15 de Novembro de cada ano, para apreciação e votação do
orçamento e programa de acção para o ano seguinte.

3 — A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária quando
convocada pelo presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da
direcção ou do conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos,
10 % dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 30.º

1 — A assembleia geral deve ser convocada com, pelo menos,
15 dias de antecedência pelo presidente da mesa, ou substituto.

2 — A convocatória é feita por meio de aviso postal expedido para
cada associado, ou através de anúncio publicado nos dois jornais de
maior circulação da área da sede da Associação, e deverá ser afixada
na sede e noutros locais de acesso público, dela constando obrigato-
riamente o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos.

3 — A convocatória da assembleia geral extraordinária, nos ter-
mos do artigo anterior, deve ser feita no prazo de 15 dias após o
pedido ou requerimento, devendo a reunião realizar-se no prazo má-
ximo de 30 dias a contar da data da recepção do pedido ou requeri-
mento.

ARTIGO 31.º

1 — A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiver presente mais de metade dos associados com direito a voto,
ou uma hora depois com qualquer número de presentes.

2 — A assembleia geral extraordinária que seja convocada a reque-
rimento dos associados só poderá reunir se estiverem presentes três
quartos dos requerentes.
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ARTIGO 32.º

1 — Salvo o disposto no número seguinte, as deliberações da
assembleia geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos as-
sociados presentes.

2 — As deliberações sobre matérias constantes das alíneas e), f),
g) e h) do artigo 28.º só serão válidas se obtiverem o voto favorável
de, pelo menos, dois terços dos votos expressos.

3 — No caso da alínea e) do artigo 28.º, a dissolução não terá lugar
se, pelo menos, um número de associados igual ao dobro dos mem-
bros dos corpos gerentes se declarar disposto a assegurar a permanên-
cia da Associação, qualquer que seja o número de votos contra.

ARTIGO 33.º

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, são anuláveis
as deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia, salvo
se estiverem presentes ou representados na reunião todos os associa-
dos no pleno gozo dos seus direitos sociais e todos concordarem com
o aditamento.

2 — A deliberação da assembleia geral sobre o exercício do direito
de acção civil ou penal contra membros dos corpos gerentes pode ser
tomada na sessão convocada para apreciação do balanço, relatório e
contas de exercício, mesmo que a respectiva proposta não conste da
ordem de trabalhos.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 34.º

1 — A direcção da Associação é constituída por 15 membros, dos
quais 1 presidente, 1 presidente-adjunto, 1 vice-presidente adminis-
trativo, 1 vice-presidente financeiro, 1 vice-presidente da solidarie-
dade, actividades juvenis e desportivas, 1 vice-presidente do patrimó-
nio e vogais.

2 — Haverá simultaneamente igual número de suplentes, que se
tornarão efectivos à medida que se derem vagas e pela ordem em que
tiverem sido eleitos.

3 — No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo
preenchido pelo presidente-adjunto, e este substituído por um suplente.

4 — Os suplentes poderão assistir às reuniões da direcção mas sem
direito a voto.

ARTIGO 35.º

Compete à direcção gerir a Associação e representá-la, incumbin-
do-lhe, designadamente:

a) Garantir a efectivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscali-

zação o relatório e contas de gerência, bem como o orçamento e
programa de acção para o ano seguinte;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem
como a escrituração dos livros, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro de pessoal e controlar e gerir o pessoal da
Associação;

e) Representar a Associação em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações

dos órgãos da Associação.

ARTIGO 36.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Superintender na administração da Associação, orientando e fis-

calizando os respectivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da direcção, dirigindo os respec-

tivos trabalhos;
c) Representar a Associação em juízo ou fora dele;
d) Assinar e rubricar os termos de abertura e de encerramento e

rubricar o livro de actas da direcção;
e) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que care-

çam de solução urgente, sujeitando estes últimos à confirmação da
direcção na primeira reunião seguinte.

ARTIGO 37.º

Compete ao presidente-adjunto coadjuvar o presidente no exercí-
cio das suas atribuições e substituí-lo nas suas ausências e impedimen-
tos.

ARTIGO 38.º

Compete ao vice-presidente administrativo:
a) Lavrar as actas das reuniões da direcção e superintender nos

serviços de expediente;

b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da direcção,
organizando os processos dos assuntos a serem tratados;

c) Superintender nos serviços da secretaria.

ARTIGO 39.º

Compete ao vice-presidente financeiro:
a) Receber e guardar os valores da Associação;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita e de des-

pesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receitas,

conjuntamente com o presidente;
d) Apresentar mensalmente à direcção o balancete em que se dis-

criminarão as receitas e despesas do mês anterior;
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria.

ARTIGO 40.º

Compete ao vice-presidente da solidariedade, actividades juvenis e
desportivas:

a) Elaborar um plano de actividades anual e submetê-lo à aprova-
ção da direcção;

b) Acompanhar e fiscalizar todas as actividades sob a sua orienta-
ção.

ARTIGO 41.º

Compete ao vice-presidente do património:
a) Apresentar propostas para a criação e rentabilização dos espa-

ços destinados às actividades;
b) Propor, acompanhar e fiscalizar as reparações e as diversas obras

de manutenção de equipamentos e imóveis;
c) Dirigir e supervisionar a gestão da frota automóvel da associa-

ção;
d) Inventariar o património da associação.

ARTIGO 42.º

Compete ao vogal coadjuvar os restantes membros da direcção nas
respectivas atribuições e exercer as funções que a direcção lhe atri-
buir.

ARTIGO 43.º

A direcção reunirá sempre que o julgar conveniente por convoca-
ção do presidente e, obrigatoriamente, pelo menos uma vez em cada
mês.

ARTIGO 44.º

1 — Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as assi-
naturas conjuntas de quaisquer três membros da direcção ou as assina-
turas conjuntas do presidente e do vice-presidente financeiro.

2 — Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturas con-
juntas do presidente e do vice-presidente financeiro.

3 — Nos actos de mero expediente bastará a assinatura de qualquer
membro da direcção.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 45.º

1 — O conselho fiscal é composto por três membros, dos quais um
presidente, um primeiro-secretário e um segundo-secretário.

2 — Haverá simultaneamente igual número de suplentes, que se
tornarão efectivos à medida que se derem vagas, pela ordem em que
tiverem sido eleitos.

3 — No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo
preenchido pelo primeiro-secretário, e este por um suplente.

ARTIGO 46.º

Compete ao conselho fiscal vigiar pelo cumprimento da lei e dos
estatutos, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da
instituição sempre que o julgue conveniente;

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às
reuniões do órgão executivo, sempre que o julgue conveniente;

c) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre todos
os assuntos que o órgão executivo submeta à sua apreciação.

ARTIGO 47.º

O conselho fiscal pode solicitar à direcção elementos que conside-
re necessários ao cumprimento das suas atribuições, bem como pro-
por reuniões extraordinárias para discussão, com aquele órgão, de
determinados assuntos cuja importância o justifique.
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ARTIGO 48.º

O conselho fiscal reunirá sempre que o julgar conveniente, por
convocação do presidente, e, obrigatoriamente, pelo menos uma vez
em cada trimestre.

CAPÍTULO V

Regime financeiro

ARTIGO 49.º

São receitas da Associação:
a) O produto das jóias e quotas dos associados;
b) As comparticipações dos utentes;
c) Os rendimentos de bens próprios;
d) As doações, legados e heranças e respectivos rendimentos;
e) Os subsídios do Estado ou de organismos oficiais;
f) Os donativos e produtos de festas ou subscrições;
g) Outras receitas.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 50.º

1 — No caso de extinção da Associação, competirá à assembleia
geral deliberar sobre o destino dos seus bens, nos termos da legislação
em vigor, bem como eleger uma comissão liquidatária.

2 — Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à prática
dos actos meramente conservatórios e necessários quer à liquidação
do património social quer à ultimação dos negócios pendentes.

ARTIGO 51.º

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, de acordo
com a legislação em vigor.

Está conforme ao original.

13 de Junho de 2006. — A Notária, Dionísia Maria de Mendonça
Machado de Araújo de Carvalho Rodrigues. 3000209487

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DO MONTE DAS VIÚVAS

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje no Car-
tório Notarial de Almodôvar, de fl. 77 a fl. 78 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 135-C, foram, parcialmente, alterados os esta-
tutos da Associação de Caçadores e Pescadores do Monte das Viúvas,
número de identificação de pessoa colectiva 506025578, com sede
no Monte das Viúvas, freguesia de Santa Cruz, concelho de Almodôvar,
constituída por escritura lavrada neste Cartório Notarial no dia 21 de
Fevereiro de 2002, de fl. 26 a fl. 30 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 63-C, quanto ao seu artigo 3.º («Objecto»), o qual passou
a ter a seguinte redacção:

«A Associação de Caçadores e Pescadores do Monte das Viúvas
tem como objecto social estabelecer a união entre caçadores e pesca-
dores e defender os seus interesses; pugnar pelo melhoramento e de-
fesa da caça e pesca; contribuir para o desenvolvimento do desporto
do tiro ao chumbo; servir a região, promovendo competições que
interessem como motivo de turismo. Contribuir para o fomento dos
recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria do exer-
cício da caça, zelar pelas normas legais sobre a caça.»

Está conforme o original, na parte a que me reporto.

8 de Junho de 2006. — A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro Paleta.
3000209569

OLHOS NO FUTURO — ASSOCIAÇÃO
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2006, exarada de
fl. 137 a fl. 138 do livro de notas n.º 9-A do Cartório Notarial de
Évora, foi constituída uma associação que se denomina Olhos no
Futuro — Associação de Solidariedade Social, terá a sua sede na Rua
de 4 de Outubro, 54-A, na freguesia dos Canaviais, concelho de Évora,
durará por tempo indeterminado e tem o cartão provisório de iden-
tificação de pessoa colectiva P507719697 (CAE 85321)

A Associação tem por objecto actividades de âmbito social tendo
como intervenientes crianças, jovens, idosos e a comunidade em ge-
ral; o seu âmbito de acção abrange a área nacional.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e as
pessoas colectivas.

Constituem receitas da Associação:
a) O produto das jóias e quotas dos associados;
b) As comparticipações dos utentes;
c) Os rendimentos próprios;
d) As doações, legados e heranças e respectivos rendimentos;
e) Os subsídios do Estado ou de organismos oficiais;
f) Os donativos e produtos de festas ou subscrições; outras receitas.
Os órgãos da Associação são a assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal.

21 de Junho de 2006. — A Notária, Maria Gabriela Diniz da
Fonseca Nunes Pimentel. 3000209738

ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATO E CULTURA
LS GUEITEIROS DE LA RAIA

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Miranda do Douro em 20 de Junho do ano em curso, exarada de fl. 96
a fl. 97 do respectivo livro n.º 84-C, foi constituída uma associação
de direito privado, sem fins lucrativos, com a denominação de Asso-
ciação de Artesanato e Cultura — LS Gueiteiros de la Raia, com sede
no lugar e freguesia de Constantim, concelho de Miranda do Douro.
A associação de artesanato, cultural, desportiva e recreativa tem por
objecto elaborar, promover e apoiar acções de âmbito local, regio-
nal, inter-regional e nacional.

Foram estabelecidos os direitos e obrigações dos associados e as
condições da sua admissão, sanções e perda de qualidade de associado.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelaide Gomes
Parreira. 3000209751

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DE VALE D’ÉGUA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada com início a fl. 15 v.º
do livro de notas para escrituras diversas n.º 25-F do cartório do
notário António Paulo Ramos Xavier, em Montemor-o-Novo, a
Associação de Caçadores e Pescadores de Vale d’Égua alterou os seus
estatutos quanto ao objecto e, consequentemente, o artigo 2.º dos
mesmos, passando este a ter a seguinte nova redacção:

«ARTIGO 2.º

1 — A Associação enquanto clube de caçadores e pescadores tem
por objectivo gerir zonas de caça associativas e ou participar na ges-
tão de zonas de caça nacionais ou municipais, prosseguindo
designadamente os seguintes fins:

a) Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a
prática ordenada e melhoria do exercício da caça; e

b) Zelar pelas normas legais sobre a caça.
2 — Tendo em vista a prossecução do seu objecto social, a Asso-

ciação pretende ainda contribuir para a formação dos caçadores e
pescadores; contribuir para o fomento de recursos cinegéticos e
aquícolas e usufruto ordenado dos mesmos; organizar actividades de
índole criativa que prossigam os fins da formação e participação dos
seus associados, bem como representar e defender os seus interesses.»

Está conforme. Na parte omitida nada há além ou em contrário do
que aqui se narra ou transcreve.

20 de Junho de 2006. — O Notário, António Paulo Ramos Xavier.
3000209755

GRUPO DESPORTIVO, RECREATIVO E DE CAÇA
DA SABACHEIRA (SERRAS)

José Alberto Sá Marques de Carvalho, notário público com cartó-
rio notarial sito na Rua dos Voluntários da República, 29, em Tomar,
certifica que, por escritura de 20 de Junho de 2006, a fl. 7 do livro de
notas 60-L, deste cartório, foi alterado o artigo 2.º dos estatutos da
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associação Grupo Desportivo, Recreativo e de Caça da Sabacheira
(Serras), com sede no lugar de Serra de Cima, freguesia da Sabacheira,
deste concelho, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

«ARTIGO 2.º

Tendo como objectivo gerir zonas de caça associativa ou partici-
par na gestão de zonas de caça nacionais ou municipais, o Grupo
Desportivo, Recreativo e de Caça da Sabacheira (Serras) deverá pros-
seguir, designadamente, os seguintes fins;

a) Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a
prática ordenada e melhoria do exercício de caça;

b) Zelar pelas normas legais sobre a caça;
c) Organizar batidas à raposa, tiros aos pratos e chumbo;
d) Realizar conferências culturais e recreativas;
e) A prática de todos os desportos, tendo em vista o desenvolvi-

mento da educação física e moral dos seus associados.»

Está conforme ao original.

20 de Junho de 2006. — O Notário, José Alberto Sá Marques de
Carvalho. 3000209757

ASSOCIAÇÃO VOZ AMIGA

Certifico que, por escritura de 26 de Junho de 2006, lavrada de
fl. 124 v. a fl. 126 do livro de notas para escrituras diversas n.º 18,
do Cartório Notarial de Portalegre, da notária Maria Fernanda Salema
Ferreira Nunes, se encontra exarada uma escritura de constituição de
uma associação denominada Associação Voz Amiga, com sede no
Largo do Lavadouro, 4, freguesia de Terrugem, concelho de Elvas,
tendo por objecto a prestação de actividades musicais, recreativas,
culturais e desportivas; o ensino da música e do teatro e a promoção
de espectáculos.

Os órgãos da Associação são a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal e as respectivas receitas são a jóia inicial, as quotas
mensais dos associados, o pagamento de serviços prestados e quais-
quer subsídios ou donativos que lhe sejam atribuídos.

26 de Junho de 2006. — A Notária, Maria Fernanda Salema
Ferreira Nunes. 3000210098

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES MOTOR DE PORTIMÃO

Certifico que, por escritura de 21 de Junho de 2006, lavrada a fl. 60
do livro n.º 25 de notas para escrituras diversas do Cartório Notarial
de Portimão, foi constituída a associação com a denominação de
Associação de Deficientes Motor de Portimão, abreviadamente de-
signada por ADMP, com sede na Quinta do Pinheiro, lote B9, 4.º, na
freguesia e concelho de Portimão.

A Associação, que não tem fins lucrativos, tem como destinatários
todas as pessoas portadoras de deficiência motora e amputados.

Conferida, vai conforme.

21 de Junho de 2006. — A Adjunta, Chemim Norali Ibrahimo.
3000210099

AICSA — ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL, COMERCIAL
E SERVIÇOS DE ALFAMA

Certifico que, por escritura exarada no dia 22 de Junho de 2006,
no Cartório Notarial de Lisboa, na Praça do Marquês de Pombal, 15,
3.º piso, perante o notário Victor Sampaio Beja, lavrada de fl. 18 a
fl. 19 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 40, do referido
Cartório, foi constituída a associação, sem fins lucrativos, com a
denominação em epígrafe, com sede em Lisboa, na Rua de São Pedro,
18, freguesia de São Miguel.

Consta dos referidos estatutos que:
A Associação é uma instituição particular de solidariedade social,

sem fins lucrativos, de natureza industrial, comercial e profissional,
aberta aos profissionais da indústria e comércio de bens e serviços e
áreas afins que partilhem dos objectivos da AICSA;

Tem por objecto a dinamização comercial a dinamização comercial;
Existem as seguintes categorias de associados:
1 — Associados efectivos — são associados efectivos as pessoas

singulares ou colectivas que exerçam de forma efectiva as actividade
industrial ou comercial de bens e serviços na zona designada como
Alfama;

2 — Associados honorários — são associados honorários as pessoas
singulares ou colectivas que tenham prestado à Associação serviços
de valor, reconhecidos como tal em assembleia geral da AICSA.

Constituem direitos dos associados efectivos, entre outros:
a) Participar na vida associativa, nomeadamente nas reuniões, nos

seus grupos de trabalho e nas suas assembleias, discutindo, requerendo
e apresentando as moções e propostas que lhe parecerem convenientes;

b) Serem representados pela Associação em todos os assuntos que
envolvam interesses associativos de ordem geral, sectorial ou regional.

Constituem deveres dos associados, entre outros:
1 — Cumprir os presentes estatutos, bem como as normas e regu-

lamentos que venham a ser elaborados e aprovados pelos órgãos so-
ciais;

2 — Participar de forma leal, efectiva e assídua no funcionamento
dos órgãos sociais e nas demais actividades para que foram eleitos ou
designados.

Perde a qualidade de associado quem:
1 — Manifestar a vontade de não estar filiado, mediante carta re-

gistada dirigida à direcção;
2 — Não cumprir o estatuto ou os regulamentos e normas que

venham a ser aprovadas pelos órgãos sociais competentes.
São órgãos da AICSA:
A assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.
Perde a qualidade de associado quem:
1 — Manifestar a vontade de não estar filiado, mediante carta re-

gistada dirigida à direcção;
2 — Não cumprir o estatuto ou os regulamentos e normas que

venham a ser aprovadas pelos órgãos sociais competentes.

Está conforme.

23 de Junho de 2006. — O Trabalhador Autorizado, Sérgio Pinheiro
Mendes. 3000210109

CLUBE DOS TERRÍVEIS DE CAÇA
E PESCA DE SANTA MARGARIDA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 9 de Junho do 2006,
lavrada a fls. 56 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 140-C, do Cartório Notarial de Ourique, a cargo de Maria Vitória
Amaro, ajudante, em substituição legal do notário por se encontrar
vago o respectivo lugar, foram alterados os estatutos da associação
denominada Clube dos Terríveis de Caça e Pesca de Santa Margarida,
com rede na Rua da Escola, Santa Margarida, freguesia de Alte, con-
celho de Loulé, número de identificação de pessoa colectiva
504996924, no sentido de alterar os artigos 3.º e 5.º e eliminar o
artigo 4.º, passando a sede da associação para Messines de Baixo,
apartado 204, freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de
Silves.

Está conforme o original, nada havendo na parte omitida em con-
trário do que nesta se transcreve.

9 de Junho de 2006. — A Ajudante, Maria Vitória Amaro.
3000210118

GRUPO ASSOCIATIVO A CASA DE OLEIROS

Certifico que, por escritura de 23 de Junho de 2006, exarada a
fls. 51 e seguintes do livro de notas n.º 14-A do cartório do notário
Artur Duarte Leite de Barros Pinto, em Ponte da Barca, foi consti-
tuída uma associação denominada Grupo Associativo A Casa de Olei-
ros, com sede no lugar de Igreja, da freguesia de Oleiros, do concelho
de Ponte da Barca, a qual tem por fins estatutários:

A associação tem por objectivo fundamental a promoção do de-
senvolvimento integral e integrado das populações abrangidas pela
sua área social, num espírito de solidariedade humana.

Neste desenvolvimento pretende-se fomentar a melhoria das con-
dições de vida das populações através de:

Apoio domiciliário aos idosos;
Dinamização de iniciativas específicas de apoio às crianças e jo-

vens, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justifique,
com vista à irradiação ou atenuação da pobreza e exclusão social,
nomeadamente nos sectores da infância (creche e ATL — activida-
des de tempos livres) e juventude (cursos de formação profissional);

Apoio a crianças desfavorecidas;
Centro de dia para idosos;
Centro de noite para idosos;
Lar de idosos;
Implementação de iniciativas de natureza formativa e informativa;
Dinamização do tecido associativo local;
Implementação de iniciativas de intercâmbio entre pessoas e insti-

tuições;
Promoção e divulgação da região no âmbito da actividade turística;
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Implementação e apoio de projectos de animação, desenvolvimento
local e desenvolvimento agro-rural e cultura tradicional;

Valorização dos recursos endógenos e sinergias locais:
Organizar grupos de trabalho para investigação, estudos e análise

de questão juvenis e terceira idade;
Editar revistas, jornais ou outros documentos de interesse relevan-

te para a divulgação do trabalho desenvolvido pela associação.
Os serviços prestados pela Associação, na concretização das acti-

vidades previstas neste artigo, serão gratuitos ou remunerados de acordo
com a situação dos utentes, apurada em inquérito a que se deverá
sempre proceder em conformidade com as tabelas de comparticipação
dos utentes, elaborada de harmonia com as tabelas legais aplicáveis e
com os acordos celebrados com os serviços oficiais competentes.

Está conforme.

23 de Junho de 2006. — O Notário, Artur Duarte Leite de Barros
Pinto. 3000210241

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO IMIGRANTE

Certifico, narrativamente, que a escritura de alteração de estatutos
celebrada no cartório do notário António Amaral Marques, em Aveiro,
no dia 26 de Abril de 2006, iniciada a fl. 51 do livro n.º 33-G, foi
rectificada no sentido de nela passar a constar que a associação em
questão se denomina Associação de Apoio ao Imigrante.

Está conforme.

27 de Junho de 2006. — O Notário, António Amaral Marques.
3000210258

CASA ÍNDIGO — FUNDAÇÃO PARA A FORMAÇÃO
CONSCENCIAL  E CULTURAL DE CRIANÇAS ÍNDIGO,
JOVENS E EDUCADORES.

Certifico que, no dia 22 de Junho de 2006, por escritura pública
lavrada no Cartório Notarial de Oeiras, a fl. 114 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 19, foi instituída uma fundação com a
denominação de Casa Índigo — Fundação para a Formação Conscencial
e Cultural de Crianças Índigo, Jovens e Educadores, com sede na Rua
do Dr. Coutinho Pais, 21, 1.º-C, na freguesia de Paço de Arcos, con-
celho de Oeiras.

São objectivos da Fundação o estudo, esclarecimento, desenvolvi-
mento de actividades e formação conscencial e cultural de crianças
índigo, jovens e educadores, assim como a pesquisa e expansão cien-
tífica de temas relacionados com a educação do novo tempo,
abrangente e evolutivo, apoiada em novas técnicas e tecnologias.

Está conforme.

22 de Junho de 2006. — A Notária, Izabel Maria Lopes de Cam-
pos Barreto. 3000210548

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES VILA DE CANO

Certifico que, de fls. 125 a 125 v.º do livro para escrituras diversas
n.º 15-D, do Cartório Notarial de Sousel, se encontra exarada uma
escritura, com data de 27 de Junho de 2006, pela qual foram altera-
dos os estatutos da associação com a denominação «Associação de
Caçadores Vila de Cano», com sede na Rua da Ferroa, 12, freguesia
de Cano, concelho de Sousel. Foi alterado o artigo  2.º dos estatutos,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

«ARTIGO  2.º

Os objectivos são:
1 — Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a

prática ordenada e melhoria do exercício da caça;
2 — Zelar pelas normas legais sobre a caça.»

11 de Julho de 2006. — O Notário, Nelson Pinheiro.
1000303766

CLUBE DESPORTIVO DE CAÇA E PESCA DE SANTO
ALEIXO DA RESTAURAÇÃO

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 2006, lavrada a fls. 61
e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 20-B do
Cartório Notarial de Barrancos, a cargo da segunda-ajudante do refe-
rido Cartório Adélia Maria Ramalho Batista Marques, em substitui-

ção legal da notária Sandra Maria Marques Fialho, por se encontrar
destacada na Conservatória do Registo Predial de Ílhavo, foram alte-
rados os estatutos, designadamente quanto ao objecto, da associação
Clube Desportivo de Caça e Pesca de Santo Aleixo da Restauração,
ficando o artigo  3.º com a seguinte redacção:

«ARTIGO  3.º

1 — A associação tem como objecto:
Contribuir para a formação dos caçadores e pescadores;
Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e aquícolas e

usufruto ordenado dos mesmos, nomeadamente através da gestão de
zonas de caça associativas e participar na gestão de zonas de caça
nacionais ou municipais;

Representar e defender os interesses dos seus associados;
Zelar pelas normas legais sobre a caça.»

Está conforme o original.

12 de Julho de 2006. — A Ajudante, Adélia Maria Ramalho Ba-
tista Marques. 1000303783

BANDA CABECEIRENSE

Certifico que, no Cartório Notarial de Cabeceiras de Basto, que se
encontra a meu cargo, notária Leonor da Conceição Moura, foi la-
vrada, em 3 de Março de 2006, no livro de notas n.º 10-A, a fls. 35
e seguintes, uma escritura de alteração de estatutos da associação de-
nominada «Banda Cabeceirense», número de identificação de pessoa
colectiva 503421715, com sede no lugar das Pereiras, freguesia de
Refojos, deste concelho de Cabeceiras de Basto, alterando o seu arti-
go  13.º, aditando-lhe a alínea c), artigo  esse que fica com a seguinte
redacção:

«ARTIGO  13.º

a) ...................................................................................................
b) ...................................................................................................
c) Só os sócios que tenham condições para se inscrever no INATEL

e que sejam moradores no concelho de Cabeceiras de Basto gozam
dos direitos e regalias dos Centros de Cultura e Desporto, nos termos
do artigo  5.º do Regulamento dos Centros de Cultura e Desporto.»

3 de Março de 2006. — A Notária, Leonor da Conceição Moura.
3000196184

ECOMÚRTICA — ASSOCIAÇÃO PELA NATUREZA
E TRADIÇÃO

Certifico que, por escritura de 13 de Julho de 2006, lavrada a fl. 63
do livro de notas para escrituras diversas n.º 20-B do Cartório Nota-
rial de Barrancos, a cargo da segunda-ajudante Adélia Maria Ramalho
Batista Marques, em substituição legal da notária, foi outorgada uma
escritura de constituição de associação com a denominação em
epígrafe, com sede no Monte das Courelas, freguesia e concelho de
Barrancos.

São objectivos da Associação promover o património biofísico,
defendendo a conservação de valores naturais e culturais, com aplica-
ções práticas nas áreas do ambiente e agro-pecuária, nomeadamente:

a) Conservação da natureza;
b) Conservação do património construído;
c) Preservação dos valores etnológicos;
d) Preservação dos valores antropológicos;
e) Agricultura e produção animal na perspectiva ecológica;
f) Promoção das produções agrícolas e pecuárias concelhias, bem

como do seu artesanato;
g) Fomentar actividades de educação, ambiental, pecuária e agrícola;
h) Coordenação de actividades pedagógicas de comum interesse dos

associados organizando eventos onde estes participem, tais como
matanças tradicionais do porco, elaboração de azeitonas de conserva,
apanha de cogumelos, elaboração de queijos, apanha de espargos e
safaris fotográficos.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2006. — A Ajudante, Adélia Maria Ramalho Ba-
tista Marques. 1000303784

UNIÃO DESPORTIVA SANTA ISABEL 2005

Certifico que, por escritura outorgada em 31 de Março de 2006,
iniciada a fl. 38 do livro n.º 707-D de escrituras diversas do Cartório
Notarial de Penafiel, a cargo da notária licenciada Maria Margarida



Diário da República, 2.ª série — N.º 145 — 28 de Julho de 2006 (Parte Especial) 13 349

Oliveira da Rocha Morgado de Sousa, foi constituída uma associação,
sem fins lucrativos, denominada «União Desportiva Santa Isabel
2005», tem a sua sede na Rua da Arialba, freguesia de Rio Mau, deste
concelho de Penafiel.

A associação tem por objecto a prática de actividades culturais,
recreativas e desportivas, algumas delas direccionadas a um grupo
específico de pessoas e outras para a comunidade em geral.

Podem ser associados todas as pessoas singulares ou colectivas,
sendo a sua admissão da competência da direcção, mediante proposta
subscrita pelo proponente, cabendo da recusa recurso para a assembleia
geral.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia de inscrição e
de uma quota mensal, fixadas e alteradas em assembleia geral.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

A assembleia geral é o órgão soberano da associação e é constituída
por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.

É em assembleia geral, através de votação, que será eleita a mesa
da assembleia geral, cujos membros são um presidente, um secretário
e um vogal.

A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano para
aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que seja
convocada pelo seu presidente, e ainda sempre que a convocação seja
requerida, com um fim legítimo, por um conjunto de associados não
inferior à quinta parte da sua totalidade, no pleno gozo dos seus direitos.

A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal, expedi-
do para cada um dos associados, com antecedência mínima de oito
dias, indicando-se no aviso o dia, a hora e o local da reunião e a
respectiva ordem do dia.

A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se es-
tiveram presentes mais de metade dos associados com direito a voto
ou uma hora depois com qualquer número de associados.

Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são toma-
das por maioria absoluta dos votos dos associados presentes.

As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto favo-
rável de três quartos do número de associados presentes.

A deliberação sobre a dissolução da associação requer o voto favo-
rável de três quartos do número de todos os associados.

A direcção é composta por cinco associados, eleitos por meio de
listas, as quais serão votadas em assembleia geral.

À direcção compete a gerência social, administrativa, financeira e
disciplinar da associação, bem como a representação da mesma, e é
composta por um presidente, um vice-presidente, um vice-presiden-
te, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

Para obrigar a associação em todos os actos e contratos, são ne-
cessárias as assinaturas de dois directores, sendo obrigatória a do seu
presidente ou vice-presidente.

A direcção reúne ordinariamente uma vez por semestre e extraor-
dinariamente sempre que convocada pelo seu presidente e só pode
deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

Salvo disposição legal em contrário, as deliberações são tomadas
por maioria de votos dos titulares presentes, tendo o presidente, além
do seu voto, direito a voto de desempate.

O conselho fiscal é composto por três associados: um presidente e
dois vogais, eleitos através das mesmas listas que elegem a direcção.

Ao conselho fiscal compete fiscalizar os actos administrativos e
financeiros da direcção, verificar as suas contas e dar parecer sobre
actos que impliquem o aumento de despesas ou diminuição de receitas.

Na parte omitida da referida escritura, nada há que amplie, modi-
fique ou condicione a parte transcrita.

Está conforme o original.

31 de Março de 2006. — O Ajudante, José Fernando de Sousa
Pinheiro. 3000199456

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DAS QUINTAS

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2006, lavrada a fls. 80
e 80 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 37-A do Cartó-
rio Notarial de Alenquer, da notária Sandra Filipa da Costa Carvalho
Mancilha, foram alterados os estatutos da associação denominada
«Associação de Caçadores das Quintas», com sede no Centro de Con-
vívio do Lugar das Quintas, freguesia de Castanheira do Ribatejo,
concelho de Vila Franca de Xira, quanto ao seu artigo  2.º, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

«ARTIGO  2.º

A Associação tem por objecto a criação e administração de zonas
de caça, fomento e conservação da fauna cinegética e piscícola, exer-
cício de caça e pesca, actividades de tiro aos pratos e ao voo e tor-

neios de cães de parar. Gerir zonas de caça associativa ou participar
na gestão de caça nacionais ou municipais, contribuir para o fomento
dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria do exer-
cício da caça. Zelar pelas normas legais sobre a caça.»

É quanto me cumpre certificar, em conformidade com o original.

23 de Maio de 2006. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000206515

O ARREIO, ASSOCIAÇÃO HÍPICA DE AVEIRO

Certifico que, por escritura de 4 de Maio de 2006, iniciada a fl. 45
do livro de notas para escrituras diversas n.º 18-G do Cartório Notarial
de Aveiro, a cargo da licenciada Maria Deolinda Almeida Rolo, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com sede
na Rua da Banda Amizade, 2-E, freguesia da Glória, concelho de
Aveiro, tem duração por tempo indeterminado e por objectivo a
promoção e apoio da actividade hípica, com especial relevância para
a modalidade de saltos de obstáculos; o aperfeiçoamento técnico dos
seus sócios, através de cursos e estágios, promovendo um maior co-
nhecimento dos mesmos em todas as áreas que se relacionem com os
cavalos e a actividade hípica; máximo apoio e incentivo aos asso-
ciados cavaleiros, no sentido da sua participação no maior número
possível de concursos hípicos e de estágios de aperfeiçoamento;
implementação de todo o tipo de actividades que visem promover a
actividade hípica, nacional e internacionalmente, bem como inseri-la
na promoção constante da região de Aveiro, por via de uma conju-
gação constante de esforços entre os associados e instituições públi-
cas e privadas que possam estar sensibilizadas para a importância deste
desporto.

Está conforme ao original.

4 de Maio de 2006. — O Colaborador, por delegação expressa, nos
termos do artigo  8.º do Estatuto do Notariado, José Luís Magalhães
de Sousa Ferreira. 3000207749

ASSOCIAÇÃO A OUTRA MARGEM

Certifico que, por escritura de 26 de Maio de 2006, lavrada a fl. 99
do livro n.º 63-A, de escrituras diversas, do Cartório a cargo do no-
tário Carlos José Albardeiro Barradas, no Barreiro, foi constituída uma
associação sem fins lucrativos com a denominação «Associação A
Outra Margem», que vai ter a sua sede na Quinta Marques da Costa,
Rua de Florbela Espanca, 49, Santo André, freguesia de Santo André,
concelho do Barreiro.

Denominação

A Associação A Outra Margem é uma associação destinada a pro-
mover estudos psiquiátricos e de saúde mental.

Duração

A Associação A Outra Margem durará por tempo indeterminado.

Natureza

A Associação A Outra Margem é uma associação sem fins lucrati-
vos e de direito privado.

Fins

A Associação A Outra Margem tem por objectivo a promoção da
investigação e desenvolvimento do conhecimento da psiquiatria e de
outras áreas disciplinares que com ela se avizinham, promover a con-
gregação dos técnicos de saúde mental e o intercâmbio científico entre
profissionais, terapeutas e investigadores, seus agrupamentos, asso-
ciações e sociedades.

Número e habilitações

1 — A Associação A Outra Margem é possuidora de um número
ilimitado de associados, os quais deverão possuir habilitação espe-
cializada no âmbito da saúde mental ou habilitação especializada nas
áreas afins.

2 — Poderão ser admitidas pessoas singulares ou colectivas na ca-
tegoria de associados beneméritos ou honorários.

Convocação

1 — A assembleia geral é convocada nos termos do n.º 1 do arti-
go  174.º do Código Civil.

2 — São anuláveis as deliberações tomadas sobre matéria estranha
à ordem do dia, salvo se todos os associados comparecerem à reunião
e todos concordarem com o aditamento.
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3 — A comparência de todos os associados sanciona quaisquer ir-
regularidades da convocação, desde que nenhum deles se oponha à
realização da assembleia.

4 — A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser feita
no prazo de 15 dias após o pedido ou requerimento, nos termos do
artigo  seguinte, devendo a reunião realizar-se no prazo máximo de
30 dias a contar da data da recepção do pedido ou requerimento.

Deliberações

1 — A assembleia geral não pode deliberar em primeira convoca-
ção sem a presença de metade, pelo menos, dos seus associados.

2 — Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são
tomadas por maioria absoluta de votos dos associados presentes.

3 — As deliberações sobre alterações de estatutos exigem o voto
favorável de três quartos do número dos associados presentes.

4 — As deliberações sobre a dissolução da Associação A Outra
Margem requerem o voto favorável de três quartos do número de
todos os associados.

5 — A eleição dos órgãos sociais a votação será efectuada através
de escrutínio secreto até ao dia 31 de Março do último ano do res-
pectivos mandatos.

6 — Não é permitido o voto por correspondência.
7 — Só têm direito a voto os associados fundadores e titulares.

Representação

A direcção pode delegar em algum, ou alguns, dos seus membros
determinadas funções, definindo em acta a composição, os limites e
a forma de exercer a delegação e respectiva revogação, bem como
revogar os respectivos mandatos.

Forma de obrigar

Sem prejuízo do disposto no artigo  40.º, a Associação A Outra
Margem obriga-se pela assinatura de dois dos membros que compo-
nham a direcção, salvo quanto a actos de mero expediente, em que
bastará a assinatura do presidente da direcção ou do membro que exer-
cer os poderes por ele delegados.

Receitas

Constituem receitas da Associação A Outra Margem:
a) O produto das quotas dos associados;
b) O rendimento de heranças, legados e doações;
c) Donativos e subsídios do Estado ou de outros organismos ofi-

ciais ou particulares;
d) Os rendimentos provenientes da venda de publicações, da orga-

nização de congressos ou outras iniciativas de natureza semelhante.

Está conforme.

26 de Maio de 2006. — O Notário, Carlos José Albardeiro
Barradas. 3000207987

GRUPO COLUMBÓFILO DE MOZELOS

Rosa Maria de Sousa Santos, devidamente autorizada pelo notário
licenciado Luís Manuel Moreira de Almeida, notário no concelho de
Santa Maria da Feira, com cartório à Rua do Jornal Correio da Feira,
nesta cidade de Santa Maria da Feira, certifica que, por escritura pú-
blica de 12 de Junho de 2006, lavrada neste Notário, a partir da fl. 77
do livro L-50, foi constituída a associação com a denominação aci-
ma referida, com sede na Rua de Santa Luzia, freguesia de Mozelos,
deste concelho de Santa Maria da Feira, cujo objecto consiste em ac-
tividade de columbofilia, desportiva e recreativa.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção, o conselho
fiscal e o conselho técnico.

A admissão e a exclusão dos associados são da competência da di-
recção, cabendo recurso para a assembleia geral.

Está conforme.

12 de Junho de 2006. — A Colaboradora, (Assinatura ilegível.)
3000208340

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DA MALARRANHA GRANDE

Teresa Isabel Batista Mendes Nóbrega, notária, certifica que, por
escritura lavrada no Cartório Notarial de Évora em 9 de Junho de
2006, a fl. 73 do livro de notas para escrituras diversas n.º 30-A, foi
rectificada a escritura da associação, sem fins lucrativos, que adoptou
a denominação «Associação de Caçadores e Pescadores da Malarranha

Grande», com sede na Herdade da Malarranha, freguesia de Pavia,
concelho de Mora, cujo objecto consiste em:

Defesa dos interesses, recreio e formação dos caçadores associados;
Fomento dos recursos cinegéticos;
Respeito às normas legais da caça;
Apoio a formação para obtenção da carta de caçador, da gestão

das zonas de caça, conservação da fauna e do habitat;
Harmonização das relações com os proprietários, contribuir para o

fomento do recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria
do exercício da caça;

Zelar pelas normas legais sobre a caça;
Concessões de pesca desportiva.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2006. — A Notária, Teresa Isabel Batista Mendes
Nóbrega. 3000208536

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE SANDOMIL

Certifico que, por escritura exarada hoje, a fl. 69 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 123-D do Cartório Notarial do Concelho de
Seia, a cargo do notário Luciano Amaral Dias, foram alterados parcial-
mente os estatutos da associação com a denominação em epígrafe, nos
termos seguintes:

«ARTIGO  4.º

Os associados do Centro Cultural e Recreativo de Sandomil são
divididos por:

Associados efectivos — são considerados associados efectivos to-
dos os indivíduos de idade igual ou superior a 14 anos e as pessoas
colectivas legalmente constituídas;

Associados de menoridade — são classificados neste grupo todos os
indivíduos com idade inferior a 14 anos;

Associados beneméritos — podem ser nomeados associados bene-
méritos as pessoas singulares e colectivas que, pelos serviços presta-
dos ou dádivas feitas à associação, mereçam tal distinção;

Associados honorários — podem ser nomeados associados honorá-
rios as pessoas singulares ou colectivas que, por recompensa de servi-
ços prestados ao Centro, sejam dignas dessa distinção.

§ único. Cabe exclusivamente à assembleia geral a distinção quer de
associados beneméritos quer de associados honorários.

ARTIGO  5.º

Direitos dos associados (maiores de 14 anos):
a) Tomar parte na assembleia geral e ali discutir todos os assuntos

de interesse para a colectividade;
b) Votar e ser votados para qualquer cargo da associação;
c) Recusar a sua nomeação para os órgãos directivos;
d) Propor a admissão de associados efectivos e de idade inferior a

14 anos;
e) Requerer à direcção todos os elementos ou documentos sobre

qualquer assunto de relevância para a vida da associação;
f) Examinar a escrituração e contas da associação, nos prazos, para

tal fim, estabelecidos pelo conselho fiscal;
g) Beneficiar directamente das actividades culturais, recreativas,

desportivas e formativas promovidas pelo Centro, bem como dos
serviços que no mesmo forem criados;

h) Requerer, em conjunto com mais 15 associados, a convocação
de assembleia geral para tratar de assunto relevante para o Centro;

i) Exigir dos órgãos dirigentes do Centro o cumprimento rigoroso
dos presentes estatutos ou reclamar perante a mesa da assembleia geral
sobre as irregularidades que observar.

§ único. Os associados de idade inferior a 14 anos apenas terão o
direito a beneficiar de todas as actividades fomentadas pelo Centro e
a utilizar todas as suas instalações, bem como usufruir dos serviços
que ali forem criados.

Para todos os efeitos legais, considera-se em pleno gozo dos seus
direitos o associado que não tenha em atraso o pagamento das suas
quotas e que não se encontre suspenso.

ARTIGO  16.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente:
a) A requerimento da mesa da assembleia geral, da direcção ou do

conselho fiscal;
b) A requerimento de pelo menos 15 associados efectivos (maio-

res de 14 anos) no pleno gozo dos seus direitos.
§ único. No caso considerado na alínea b), a assembleia geral só

poderá funcionar desde que estejam presentes os associados que re-
quereram a sua convocação.»

Está conforme o original.

6 de Junho de 2006. — O Notário, Luciano Amaral Dias.
3000208547
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DO TAZIM

José Alberto Sá Marques de Carvalho, notário do Cartório Notarial
de Tomar, certifica que, por escritura de 20 de Junho de 2006, lavra-
da a fls. 146 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 59-L deste Cartório, foi constituída uma associação denominada
«Associação de Moradores do Bairro do Tazim», com sede na Rua do
Infante D. Henrique, 1, Bairro do Tazim, freguesia de São Julião do
Tojal, concelho de Loures, que tem como fim único a gestão e trans-
missão do património imobiliário da administração conjunta da AUGI
do Bairro do Tazim.

Está conforme.

20 de Junho de 2006. — O Notário, José Alberto Sá Marques de
Carvalho. 3000209744

SER E SABER — ASSOCIAÇÃO
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico que, por escritura outorgada em 30 de Junho de 2006,
exarada de fls. 51 a 53 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 34-A do cartório a cargo da notária Aida Manuela Rocha de Sousa,
em Braga, foram alterados os estatutos da associação com a denomi-
nação em epígrafe, com sede na Rua do Sardoal, 8, 2.º, direito, fregue-
sia de Braga (São Vítor), concelho de Braga, quanto aos seus objectivos,
dando, em consequência, nova redacção aos artigos 2.º e 3.º, que passa
a ser a seguinte:

«ARTIGO  2.º

A Associação tem por objectivos promover actividades de apoio a
crianças e jovens, de apoio à família e de educação e formação pro-
fissional dos cidadãos.

ARTIGO  3.º

1 — Para realização dos seus objectivos, a Associação propõe-se
criar e manter actividades de apoio social que contribuam para o de-
senvolvimento integral e harmonioso das crianças e jovens, em es-
treita cooperação com as famílias na sua missão educativa, privilegi-
ando a sua formação social, humana, educativa e cognitiva. Essas
actividades de índole social, educativa e cultural serão sempre
formatadas pelo espírito de solidariedade, de responsabilidade e de
liberdade.

2 — As actividades irão ser desenvolvidas em:
a) Creche;
b) Jardim-de-infância;
c) Educação pré-escolar e escolar no âmbito do sistema educativo;
d) Centro de actividades de tempos livres;
e) Colónia de férias;
f) Comunidades terapêuticas (nomeadamente terapia da fala, psi-

cologia, terapia ocupacional, programas de alfabetização e formação
profissional e de reconhecimento, de validação e certificação de com-
petências, incluindo crianças ou jovens com necessidades educativas
especiais);

g) Centros comunitários e interinstitucionais de intervenção
sócio-educativa.

3 — Os objectivos destas actividades são:
a) Contribuir para o desenvolvimento integral das crianças;
b) Sensibilizar e colaborar com a família na resolução dos proble-

mas e exigências do normal desenvolvimento das crianças e jovens;
c) Apoiar a família de modo a permitir a conciliação da vida pro-

fissional dos pais com um correcto acompanhamento das crianças e
jovens;

d) Apoiar as crianças em situação de risco social;
e) Proporcionar às crianças condições que contribuam para o seu

desenvolvimento;
f) Desenvolver o espírito de iniciativa, capacidade crítica e sentido

de responsabilidade e de organização;
g) Estimular experiências culturais e recreativas, com o aproveita-

mento de relações entre a família, a escola e a comunidade;
h) Proporcionar aos jovens condições de apoio à descoberta das

suas aptidões e interesses vocacionais;
i) Contribuir para melhorar o nível de bem-estar das famílias;
j) Possibilitar, através de serviços, equipamentos ou acções de inter-

-ajuda, o cumprimento de funções familiares (como, por exemplo,
através do serviço de transporte de crianças em interacção com ac-
tividades escolares, culturais, desportivas, de tempos livres e de lazer);

k) Responder a situações de carência das famílias;
l) Promover ou contribuir para a criação de estruturas e serviços

de apoio às famílias;
m) Fomentar o fortalecimento dos vínculos familiares, designada-

mente através da criação de sistemas de protecção que impeçam a
desagregação familiar;

n) Levar a cabo actividades de apoio social, como nos domínios
materno-infanto-juvenis.

4 — A Associação proporcionará, ainda, outros serviços e formas
de intervenção, nomeadamente no apoio e encaminhamento das pessoas
e famílias em situação de risco social, psicológico, afectivo ou moral.

Está conforme com o original.

30 de Junho de 2006. — O Colaborador, por delegação da Notária,
nos termos do n.º 1 do artigo  8.º do Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4
de Fevereiro, (Assinatura ilegível.) 3000210663

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DE PEREIRA

Alteração aos estatutos

ARTIGO  1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Pereira é
constituída por pais e encarregados de educação dos alunos que fre-
quentam o Jardim-de-Infância e Escola EB1 Varziela de Pereira, pe-
los que nela se inscrevem como associados e ainda pelas pessoas que
se encontrem nas condições previstas nos artigos 7.º e 8.º dos pre-
sentes estatutos.

ARTIGO  2.º

A Associação tem por finalidade primordial assegurar a mais es-
treita e salutar ligação entre os elementos da trilogia família-alunos-
-escola, promovendo o necessário para uma educação integral do alu-
no no sentido da sua valorização presente e futura, competindo-lhe,
nomeadamente:

a) ...................................................................................................
b) Emitir o parecer sobre o regulamento interno do Jardim-de-

-Infância e Escola EB1 Varziela;
c) Colaborar com os órgãos directivos do Jardim-de-Infância e Es-

cola EB1 Varziela em actividades culturais e recreativas, mormente
fomentando um racional aproveitamento de tempos livres, e levar à
prática outras actividades congéneres de sua própria iniciativa;

d) Ser o porta-voz dos seus sócios perante os órgãos directivos do
Jardim-de-Infância e Escola EB1 Varziela e, bem assim, perante quais-
quer entidades oficiais e particulares, em tudo o que respeite à educa-
ção e bem-estar dos alunos, dando conhecimento àqueles de tudo quan-
to se entender necessário;

e) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da solida-
riedade e amizade entre o pessoal de apoio do Jardim-de-Infância e
Escola EB1 Varziela, pais, encarregados de educação e alunos;

f) ...................................................................................................
g) ...................................................................................................
h) ...................................................................................................

ARTIGO  6.º

Serão sócios os pais e encarregados de educação dos alunos do
Jardim-de-Infância e Escola EB1 Varziela que requeiram a sua inscrição,
sendo esta individual.

ARTIGO  7.º

Serão sócios beneméritos aqueles que, tendo sido sócios efectivos e
tendo perdido esta qualidade em virtude de deixarem de ter filhos ou
educandos matriculados no Jardim-de-Infância e ou Escola EB1
Varziela, solicitem a sua inscrição à directoria da Associação e pa-
guem a quotização mensal fixada anualmente pela assembleia.

ARTIGO  8.º

Serão sócios honorários os indivíduos ou pessoas colectivas que,
tendo contribuído por qualquer modo para a dignificação do Jardim-
de-Infância e Escola EB1 Varziela e, bem assim, para a defesa dos
alunos, promovendo a sua educação e valorização social e para o
enriquecimento, de forma relevante, do património social desta
Associação, assim sejam reconhecidos em assembleia geral, sob pro-
posta da direcção ou de um décimo dos sócios efectivos no pleno
gozo dos seus direitos estatuários.

ARTIGO  16.º

A duração do mandato dos corpos gerentes é de um a cinco anos
civis, devendo proceder-se a sua eleição durante o mês de Janeiro.

ARTIGO  25.º

A assembleia geral reunirá em assembleia ordinária e extraordinária:
a) A assembleia geral reunirá ordinariamente durante o mês de

Janeiro, para apresentação de contas do ano anterior e no fim de
cada mandato para eleição de corpos gerentes;

b) ...................................................................................................
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ARTIGO  49.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação reverterão a favor
do Jardim-de-Infância e Escola EB1 Varziela, se outro fim não for
determinado por lei.

(Assinatura ilegível.) 3000211369

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA EB1
E JARDIM-DE-INFÂNCIA DA CORRELHÃ

Alteração dos estatutos

1.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e Amigos
da EB1 e Jardim-de-Infância da Correlhã e tem a sua sede na Escola
do 1.º Ciclo da Correlhã, da freguesia da Correlhã, do concelho de
Ponte de Lima.

2.º

A Associação não prosseguirá fins lucrativos e terá duração
indeterminada.

3.º

A Associação tem como objecto:
1) Assegurar a efectivação do direito e do dever que assiste aos

pais e amigos de participarem na educação dos seus filhos ou educandos;
2) Resolver quaisquer situações lesivas dos interesses cívicos ou

morais dos alunos;
3) Colaborar com a Escola, sempre que possível, em actividades

circum-escolares ou de natureza social;
4) Prestar à Escola a colaboração que lhe seja pedida, desde que

compatível com a sua finalidade;
5) Estabelecer o contacto e o diálogo indispensável para uma recí-

proca compreensão entre professores, alunos, pais ou encarregados
de educação;

6) Colaborar com outras escolas.

4.º

A Associação exercerá a sua actividade sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a educa-
ção dos filhos ou educandos dos associados se processe segundo as
normas de direito natural universalmente aceites.

5.º

São associados por direito próprio os pais e amigos da escola EB1
e Jardim-de-Infância da Correlhã voluntariamente inscritos na Asso-
ciação.

6.º

Constituem direitos dos associados.
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da Associação;
c) Utilizarem os serviços da Associação, dentro do âmbito das suas

atribuições.
7.º

São deveres dos associados:
a) Pagarem as quotas que forem fixadas pela assembleia geral den-

tro do prazo limite estipulado pela mesma;
b) Cooperam nas actividades da Associação e exercem com zelo e

diligência os cargos para que foram eleitos.

8.º

Perde-se a qualidade de associado;
a) A pedido do associado;
b) Pelo não pagamento das quotas no prazo fixado;
c) Por proposta da direcção, sancionada pela assembleia geral.

9.º

1 — São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

2 — A assembleia geral deverá eleger, simultaneamente à eleição
dos órgãos sociais da Associação, a mesa da assembleia geral, que
deverá ser constituída por um presidente, primeiro-secretário e um
segundo-secretário.

3 — O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de dois anos e o
exercício das suas funções é gratuito.

10.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os associados no
plane gozo dos seus direitos.

2 — A assembleia não pode deliberar na primeira convocação sem
a presença de metade, pelo menos, dos seus associados.

3 — Se à hora designada não se verificar a presença do número
mínimo de associados, a assembleia reunirá em segunda convocação
meia hora depois, com qualquer número de associados presentes.

4 — A assembleia geral reunirá ordinariamente três vezes por ano,
sendo a primeira na quinzena anterior ao início do ano lectivo e as
restantes durante o 2.º e 3.º períodos escolares, fazendo-se nesta úl-
tima a aprovação do relatório e contas da direcção e a eleição dos
órgãos sociais extraordinariamente sempre que a direcção, o presi-
dente da mesa da assembleia geral ou o número mínimo de 20 asso-
ciados o requeiram.

5 — São competências da assembleia geral:
a) A alteração dos estatutos;
b) A eleição e a destituição dos órgãos sociais;
c) A aprovação do relatório e das contas anuais;
d) A extinção da Associação.

11.º

1 — A direcção é constituída por um presidente, por um secretário
e por um tesoureiro.

2 — A direcção reunirá ordinariamente uma vez por mês e extra-
ordinariamente sempre que a maioria dos seus membros o requeira.

3 — São da competência da direcção:
a) A representação da Associação em juízo e fora dele;
b) Gerir os bens da Associação;
c) Submeter à assembleia geral o relatório e as contas anuais para

aprovação;
d) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
e) Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de gestão da

Escola.
12.º

1 — O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.
2 — Ao conselho fiscal compete dar parecer sobre o relatório e as

contas anuais, assim como verificar a legalidade e conformidade
estatutária das despesas efectuadas e das receitas cobradas.

13.º

As receitas da Associação compreendem as quotizações dos associa-
dos e os subsídios ou donativos que eventualmente lhe sejam atribuídos.

14.º

A Associação obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois mem-
bros da direcção.

15.º

A Associação, por deliberação da assembleia geral, poderá federar-
-se com outras associações congéneres, a nível regional ou nacional.

16.º

No caso de extinção da Associação, salvo determinação em con-
trário da assembleia geral, os bens da Associação reverterão para a
Escola do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância da Correlhã.

3000211371

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS/ALUNOS DAS ESCOLAS
BÁSICAS/JARDINS-DE-INFÂNCIA DO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DEU-LA-DEU MARTINS.

Alteração aos estatutos publicados no Diário da República de 15 de
Dezembro de 2005.

CAPÍTULO I

ARTIGO  1.º

Denominação

Atendendo à natural evolução do sistema educativo, que não só
estimula a criação de novas fórmulas de gestão com partilha
interescolar dos recursos disponíveis como a participação dos pais e
encarregados de educação nos projectos daí decorrentes, é criada a
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos/Crianças
das Escolas Básicas/Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas
Deu-La-Deu Martins, adiante designada por Associação, que se rege
pelos presentes estatutos, elaborados de acordo com o normativo do
Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, actualizado pelo Decre-
to-Lei n.º 80/99, de 16 de Março.
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ARTIGO  14.º

Funcionamento da assembleia geral

1 — ..............................................................................................
2 — ..............................................................................................
3 — ..............................................................................................
4 — As convocatórias de assembleias ordinárias e extraordinárias,

com indicação da respectiva ordem de trabalhos, data e hora de fun-
cionamento, devem ser feitas com pelo menos oito dias de antece-
dência por aviso afixado na escola, por aviso enviado através das
crianças e por aviso postal.

5 — ..............................................................................................

3000211373

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS AFONSO DE PAIVA DE CASTELO BRANCO.

Aos 24 dias do mês de Maio de 2006, reuniram em assembleia geral
extraordinária os pais e encarregados de educação dos alunos do Agru-
pamento de Escolas Afonso de Paiva de Castelo Branco, na sala
polivalente da Escola EB 2/3 Afonso de Paiva, pelas 20 horas e
30 minutos, estando presentes as pais que constam da lista de pre-
senças anexa, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único — aprovação da alteração ao n.º 2 do artigo  18.º dos
estatutos.

Após exposição por parte dos elementos da comissão instaladora
dos motivos da realização desta assembleia geral, abriu-se um período
de discussão, passado o qual se passou a votar a proposta de alteração
ao n.º 2 do artigo  18.º dos estatutos, que passaria a ter a seguinte
redacção:

«2 — A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal
expedido para cada um dos associados com a antecedência de oito
dias; no aviso, indicar-se-ão o dia, a hora e o local da reunião e a
respectiva ordem do dia.»

Depois de responder a algumas questões colocadas por vários en-
carregados de educação, passou-se à votação da proposta, tendo sido
aprovada por unanimidade dos 41 presentes a nova redacção do nú-
mero referido.

E não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a
assembleia geral, da qual se lavrou a presente acta, que será assinada
pela comissão instaladora da Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva
de Castelo Branco.

(Assinaturas ilegíveis.) 3000211374

ASSOCIAÇÃO DE COMERCIANTES DE AUTOMÓVEIS
E PEÇAS DA QUINTA DO CARMO — SACAVÉM

Certifico que, por escritura de 6 de Julho de 2006, lavrada a fl. 86
do livro n.º 7 de escrituras diversas do Cartório Notarial de Loures-
-Portela, cargo da notária licenciada Margarida Martins Mourão, foi
feita a constituição da associação denominada «Associação de Co-
merciantes de Automóveis e Peças da Quinta do Carmo — Sacavém»,
com sede na Quinta do Carmo, 2, freguesia de Sacavém, concelho de
Loures, associação sem fins lucrativos e de duração por tempo
indeterminado.

Tem por objecto, designadamente, promover, defender e desen-
volver a Quinta do Carmo, em todas as áreas de interesse, nelas se
incluindo o exercício do comércio, bem como divulgar as suas activi-
dades perante todas as entidades, públicas e privadas.

Podem ser associadas todas as pessoas que sejam comerciantes de
automóveis e peças auto e oficinas dos sector situadas na Quinta do
Carmo.

Está conforme.

6 de Julho de 2006. — A Notária, Margarida Martins Mourão.
3000211402

LEMES — LABORATÓRIO DE ENSAIOS E METROLOGIA
DA SAÚDE, ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA

Carlos Henrique Ribeiro Melon, notário do Cartório Notarial de
Lisboa, sito na Rua da Prata, 214, 1.º, certifica que, por escritura de
10 de Julho de 2006, lavrada com início a fl. 82 do livro n.º 21-A do

respectivo cartório, foi alterado parcialmente o pacto da associação
científica sem fins lucrativos com a denominação «LEMES — Labo-
ratório de Ensaios e Metrologia da Saúde, Associação Científica», com
sede em Lisboa, no Parque da Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, 53,
pavilhão 17, organismo da Administração Pública, dando-se nova
redacção ao artigo  10.º, a qual passa a ser a seguinte:

«ARTIGO  10.º

Perda da qualidade de associado

1 — Perdem a qualidade de associado todos aqueles que:
a) Solicitem a sua exoneração, mediante comunicação escrita à

administração;
b) Sejam declarados interditos, falidos, insolventes ou sejam objec-

to de dissolução;
c) Contribuam deliberadamente ou concorram pela sua conduta para

o descrédito, desprestígio ou prejuízo do LEMES;
d) Desrespeitem reiteradamente os deveres estatutários e os regu-

lamentares ou desobedeçam às deliberações legalmente tomadas pelos
órgãos do LEMES.

2 — A exclusão de associados efectivos é sempre determinada pela
assembleia geral, por iniciativa própria ou por proposta fundamenta-
da da administração, e só é executada se se verificar uma maioria
qualificada de dois terços dos votos na assembleia favoráveis à exclu-
são.

3 — A qualidade de associado é transmissível quer por acto entre
vivos, oneroso ou gratuito, quer por sucessão.»

10 de Julho de 2006. — O Notário, Carlos Henrique Ribeiro Melon.
3000211419

CASA DO POVO DE ADAÚFE, CRESPOS, NAVARRA,
SANTA LUCRÉCIA E SÃO PAIO DE POUSADA

Paulo Jorge Domingues da Silva Passos, colaborador da notária Maria
Margarida Gomes Dias Azenha, número de identificação fiscal
125189680, com cartório sito na Rua do Raio, 205, 2.º, Braga, devi-
damente autorizado para a prática deste acto nos termos do n.º 3 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, certifica
que, por escritura de 5 de Julho de 2006, exarada a fls. 11 e seguintes
do livro de notas n.º 82-B, deste cartório, foram reformulados os es-
tatutos da Casa do Povo de Adaúfe com vista à sua adaptação à legis-
lação aplicável às instituições particulares de solidariedade social, de
acordo com os Decretos-Leis n.os 119/83, de 25 de Fevereiro, e 171/
98, de 25 de Junho, tendo a mesma adoptado a denominação «Casa
do Povo de Adaúfe, Crespos, Navarra, Santa Lucrécia e São Paio de
Pousada», com manutenção da sua sede social no lugar da Pegada,
freguesia de Adaúfe, concelho de Braga.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2006. — O Colaborador, Paulo Jorge Domingues
da Silva Passos. 3000211425

ASSOCIAÇÃO JUVENIL FAIR PLAY

Cópia dos estatutos que foram aprovados em 18 de Janeiro de 2006,
na primeira reunião da assembleia geral da Associação Juvenil Fair
Play, constantes da acta n.º 1, onde se encontram transcritos.

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO  1.º

Natureza e sede

1 — A Associação Juvenil Fair Play EF, adiante designada por
Associação, é constituída por todos os jovens que comungam dos
objectivos definidos nestes estatutos.

2 — A Associação tem personalidade jurídica.
3 — A Associação tem sede na Rua de Santo António, 607, 1.º,

4800-381 Caldas das Taipas.

ARTIGO  2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associa-

dos, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude;
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b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas
aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privada
visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequa-
das à sua condição;

c) Na medida em que a prática o aconselhe e os meios disponíveis
o permitam, a Associação poderá ainda exercer outras actividades de
carácter cultural, educativo, recreativo, de assistência e de saúde,
designadamente sala de leitura, biblioteca, museu, teatro, cinema, fol-
clore, escolas de música, desporto, posto médico.

ARTIGO  3.º

Atribuições

Com vista à realização dos seus objectivos, a Associação tem, en-
tre outras, as seguintes atribuições:

a) Proporcionar aos associados o acesso a documentação e biblio-
grafia sobre juventude;

c) Editar revistas, jornais ou outros documentos de interesse rele-
vante;

d) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários;
e) Promover a formação dos jovens, tendo em vista a sua integração

social;
f) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos;
g) Apoiar actividades de carácter cultural, educativo, recreativo,

de assistência e de saúde, designadamente sala de leitura, biblioteca,
museu, teatro, cinema, folclore, escola de música, desporto, posto
médico.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO  4.º

Sócios

1 — São sócios da Associação todos os que se identificarem com
os objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos
aqui estabelecidos.

2 — Todos os jovens com idades inferiores a 14 anos têm o direi-
to de aderir à Associação, desde que devidamente autorizados por
escrito por quem detém o poder paternal.

3 — O processo de admissão dos sócios será fixado pela direcção.
4 — A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-

mento considerado lesivo dos interesses da Associação.

ARTIGO  5.º

Direitos e deveres

1 — São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
2 — Constituem deveres dos sócios:
a) Cumprir as disposições estatutárias da Associação, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO  6.º

Órgãos

São órgãos da Associação:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

ARTIGO  7.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos.

2 — A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente por convocação de um décimo dos sócios.

3 — A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
três sócios, eleita em lista maioritária.

4 — Compete à assembleia geral:
a) Alterar e reformar os estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;
c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas de gerência;
e) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
f) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja justificável

por proposta da direcção.

ARTIGO  8.º

Direcção

1 — A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída por
cinco elementos eleitos em lista maioritária.

2 — A direcção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente por convocação de dois dos seus membros.

3 — Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a Associação;
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.
ARTIGO  9.º

Conselho fiscal

1 — O conselho fiscal é composto por três elementos eleitos pelo
método de Hondt.

2 — Compete ao conselho fiscal:
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentadas

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis ao

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO  10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Produto de venda de publicações próprias;
c) Quotização dos sócios, a fixar em assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO  11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

ARTIGO  12.º

Requisitos das deliberações

1 — As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta dos votos, excepto para as alterações estatutárias, em que é
exigível a maioria qualificada de três quartos dos membros presentes,
havendo quórum, e para a deliberação sobre a extinção da Associa-
ção, em que é exigível a maioria de três quartos de todos os sócios.

2 — Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO  13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Direcção, (Assinatura
ilegível.) 3000211426
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4. Empresas — Registo comercial
LISBOA
CASCAIS

MOREIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 479
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505601346; número
e data da apresentação: 5549/20051219.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2007555603

GIL & CARRERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 354
(Cascais); número e data da apresentação: 5695/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004 em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660179

COEFER TAVERNA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9743
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503959448; núme-
ro e data da apresentação: 5693/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660144

SIGIAL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 152
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505723913; núme-
ro e data da apresentação: 5692/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660110

INSTITUTO DE BELEZA CARITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5623
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502615486; núme-
ro e data da apresentação: 5691/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660128

NUNES & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7684
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503259357; núme-
ro e data da apresentação: 5690/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660101

PAULO & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3476
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501139249; núme-
ro e data da apresentação: 5689/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660055

CAPDEVILLE MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 426
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506954161; núme-
ro e data da apresentação: 5688/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660080

RIANCO & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 395
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506097064; núme-
ro e data da apresentação: 5687/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660071

SHS — SERVIÇOS HÍPICOS SIMPLIFICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9866
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503959740; núme-
ro e data da apresentação: 5686/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006660098
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MARIA HELENA & GOUVEIA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3440
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501734929; núme-
ro e data da apresentação: 5684/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2012328202

MARGOL — ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6122
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501524398; número
e data da apresentação: 5685/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2012287247

CENCLICAR — CENTRO CLÍNICO DE CARNAXIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5996
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502087439; número
e data da apresentação: 5696/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009174607

EDUARQUES — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 591
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505514850; número
e data da apresentação: 5697/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009875885

JOSÉ COSTA MÉDICO RADIOLOGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 925
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504527975; núme-
ros e data das apresentações: 5698 a 5700/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2002, 2003 e 2004, em relação à socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2012286437

TURBORADIO — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 076
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504352474; núme-
ros e data das apresentações: 5701 e 5702/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2003 e 2004, em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009992288

TURBODIESEL — SOCIEDADE IMPORTADORA
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 978
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500290938; núme-
ros e data das apresentações: 5703 e 5704/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2003 e 2004, em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009992148

TURBOMAR ENERGIA EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO
E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1360
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500290946; núme-
ros e data das apresentações: 5705 e 5706/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes aos anos de 2003 e 2004, em relação à sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009992296

AMBOM — PROJECTOS, MAQUETAS, MONTAGENS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 232
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503716235; número
e data da apresentação: 5709/231205.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2010584830

BOUTIQUE MEIA ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 391
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505333171; número
e data da apresentação: 5619/20051222.

Certifico que, em relação à sociedade supra foram depositadas os
documentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de
2002.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2006. — A Adjunta do Conservador, Rita Madalena
Lopes Maio Martins da Silva. 2012287255

BOUTIQUE MEIA ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 391
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505333171; número
e data da apresentação: 5620/20051222.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2012287239

MARCELO & FERREIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 938
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503924938; núme-
ros e data das apresentações: 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628
e 5629/20051222.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2008525236

GMAC — COMÉRCIO E ALUGUER DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09382
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502432470; núme-
ros e data das apresentações: 5652 e 5653/20051222.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2012287522

ABREU & AMORIM — PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 735
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506350452; número
e data da apresentação: 5679/20051222.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2007856220

RODRIGUES & ABREU — CONSULTORES
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 504
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504453254; número
e data da apresentação: 5680/20051222.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2007856239

ARRAIS & VALDÍVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 00586
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500543151; núme-
ro e data da apresentação: 5613/20051222.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009992962

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR.A SANDRA LAUBE
MARX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 547
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505049236; núme-
ro e data da apresentação: 4231/180805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003560386

CENTRO MÉDICO E DENTÁRIO DR.A FILOMENA PAIS
AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 557
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505542765; núme-
ro e data da apresentação: 4230/180805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2010501950

TYRUS — TRANSFORMAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO
E MARKETING DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 469
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505336812; núme-
ro e data da apresentação: 4229/180805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2010006623

PROELIA — CONSULTORES EM PROTECÇÃO CIVIL
E EMERGÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 494
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505063603; número
e data da apresentação: 4302/230805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009832272

ESPÍRITO SANTO SAÚDE — RESIDÊNCIA
COM SERVIÇOS SÉNIOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 859
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503904996; número
e data da apresentação: 4301/230805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2007847450
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ISABEL A. MARQUES MINI MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 689
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506376974; número
e data da apresentação: 4679/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004795573

PHILIPS PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8002
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500216843; número
e data da apresentação: 4677/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009994400

FISHER ROSEMOUNT,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 217
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502666030; número
e data da apresentação: 4689/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009993381

ADCL — ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 288
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506108139; número
e data da apresentação: 4688/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2011108721

TEIXEIRA E ÂNGELA MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7860
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502895195; número
e data da apresentação: 4686/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004796006

VANGUEL — COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9824
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503552801; número
e data da apresentação: 4683/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004795174

VASCO E SARMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6653
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502411027; número
e data da apresentação: 4692/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009997980

RAIO X PLUS — CENTRO DE IMAGEOLOGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 395
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506733076; número
e data da apresentação: 4691/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009997972

UNIDOS — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7133
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501781226; número
e data da apresentação: 4690/260905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009753712

JOLINA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5294
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501746498; número
e data da apresentação: 4300/230805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004792558

URBIHABITA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8199
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503019224; número
e data da apresentação: 4323/230805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006845381



Diário da República, 2.ª série — N.º 145 — 28 de Julho de 2006 (Parte Especial) 13 359

GE SECURITY — SEGURANÇA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9741
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501247351; núme-
ro e data da apresentação: 4309/230805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2009987756

SPECTACOLOR PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 649
(Oeiras); número e data da apresentação: 4649/22092005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2003147039

TECNOVIA — SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1966
(Oeiras); número e data da apresentação: 4650/22092005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2010013530

CREATIVE LABS — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 913
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505299160; número
e data da apresentação: 4663/230905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2010023242

CELESTE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3973
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500971676; número
e data da apresentação: 4657/230905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2007847175

ANTÓNIO RODRIGUES E JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5004
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501566562; número
e data da apresentação: 4656/230905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2004, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 2007847167

SQS — SISTEMAS DE QUALIDADE DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 007
(Oeiras); números e data das apresentações: 4636 e 4637/22092005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 2002 e 2003.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2007599686

A. A. SILVA IMÓVEIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 697
(Oeiras); número e data da apresentação: 4638/22092005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2005789666

CHOCOLATES LACASA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6174
(Oeiras); número e data da apresentação: 4642/22092005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2010014308

CHARCUTARIA CRISTABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2801
(Oeiras); número e data da apresentação: 4644/22092005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2004747773

COMPTRADING — COMPANHIA DE COMÉRCIO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 483
(Oeiras); número e data da apresentação: 4648/22092005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2007285622

CASTELA E VELUDO SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5907
(Cascais); número e data da apresentação: 4647/22092005.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2010007964

BIORITMO — HEALTH CLUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09291
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503401013; número
e data da apresentação: 3804/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036514

BIG BANG — SERVIÇOS TÉCNICOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 299
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504043927; número
e data da apresentação: 3803/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036506

ALMEIDA PINTO — CONSULTADORIA
E INVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 917
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504722328; número
e data da apresentação: 3801/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036484

ANIMALÂNDIA — LOJA DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08109
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502977388; número
e data da apresentação: 3802/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036492

TODO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 08480
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503119423; número
e data da apresentação: 3795/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036727

TODOMÓVEL — FÁBRICA DE SISTEMAS MÓVEIS
E ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 05502
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501351370; número
e data da apresentação: 3796/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036735

NOVICONTA — CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06948
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501767428; núme-
ros e data das apresentações: 3797, 3798 e 3799/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 2002, 2003 e
2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036743

TIRESTÉCNICA — SERVIÇO DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 294
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503477028; número
e data da apresentação: 3793/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036719

SILVA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 03593
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500885516; número
e data da apresentação: 3794/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036700

SATURNO NET,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 647-A
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506329780; número e
data da apresentação: 3791/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010030290

SERENATA CAFÉ — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 062
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503970034; número
e data da apresentação: 3792/28072005.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036697

PREDICARLOS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 006
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503950564; número
e data da apresentação: 3789/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036794

PREDIAL LUSÓFONA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 623
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503825239; número
e data da apresentação: 3790/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036760

PANISOLUÇÕES — TÉCNICA E EQUIPAMENTO
PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 738
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506729583; número
e data da apresentação: 3788/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036786

OLISIPOBRA — SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 716
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503881953; número
e data da apresentação: 3786/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010030281

CARLOS SABIDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06590
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502388340; número
e data da apresentação: 3787/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036468

PEDRO CELESTE & ASSOCIADOS — ESTUDOS
DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09486
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503453048; número
e data da apresentação: 3785/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036476

O. C.  E.  O.  P. — OEIRAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 881
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504688766; número
e data da apresentação: 3784/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010036816

MORAIS & FILHOS — TECIDOS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 358
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503742228; número
e data da apresentação: 3781/28072005.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2010030273

PONTO DA SAÚDE — CLÍNICAS MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7748
(Cascais); número e data da apresentação: 3909/20050802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009804180

EVIDÊNCIA — DISPLAY, PUBLICIDADE, EXPOSIÇÃO
E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7655
(Cascais); número e data da apresentação: 3908/20050802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009804228

ENERGIA — COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 168
(Cascais); número e data da apresentação: 3907/20050802.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas do exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009919084

HABISTORIL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 508
(Cascais); número e data da apresentação: 3904/20050802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2006685210

ALBINO & MACHADO — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6616
(Cascais); número e data da apresentação: 3902/20050802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2006685236

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES COMAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7629
(Cascais); número e data da apresentação: 3901/20050802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2006685252

RODRIGO FERREIRA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 590
(Oeiras); números e data das apresentações: 5335 a 5339/051124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas dos exercícios dos anos de
2000, 2001, 2002 e 2004.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2009882512

GONÇALVESCONTA & GONÇALVESMODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8527
(Oeiras); número e data da apresentação: 5271/22112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2004.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Elisabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2010469623

TEAMURB MANUTENÇÃO URBANA E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 161
(Oeiras); número e data da apresentação: 5272/22112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2004.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Elisabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2010469712

TEOGARB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 527
(Oeiras); número e data da apresentação: 5279/22112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2004.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Elisabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2012302700

CILNET COMUNICAÇÕES E PROJECTOS
ESPECIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 472
(Oeiras); número e data da apresentação: 5280/22112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2004.

15 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Elisabete de Rato Patrão de Sousa Freitas. 2000802877

POLICLÍNICA DE SÃO PEDRO DO ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4240
(Cascais), número e data da apresentação: 5295/051123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2008204545

PORENVEL — DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 239
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502768932; número
e data da apresentação: 5401/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2012302181

IMOCLÍNICA — INVESTIMENTOS MÉDICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 955
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504544071; número
e data da apresentação: 5402/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009110471
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GINECIR — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 110
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505373092; número
e data da apresentação: 5403/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2008622576

CARLOS MONTEIRO — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 421
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505672235; número
e data da apresentação: 5404/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2008622096

CONSULGAL — CONSULTORES DE ENGENHARIA
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 374
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501515011; número
e data da apresentação: 5405/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2000681778

FINTRO — SOCIEDADE DE GESTÃO E DE FOMENTO
EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 169
(Oeiras); número e data da apresentação: 5406/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2000681751

PEUGEOT PORTUGAL AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 09376
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502995912; número
e data da apresentação: 5415/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2005875457

PDELTA — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 424
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504205846; número
e data da apresentação: 5417/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2012302483

C. T. A. — COMÉRCIO E TÉCNICA DE ABRASIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 06553
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502376740; número
e data da apresentação: 5418/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2009868730

PUMA PORTUGAL — ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 864
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506055825; número
e data da apresentação: 5419/20051130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2004.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2008003744

TABIPI — TABACARIA E PAPELARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 081
(Cascais); número e data da apresentação: 5287/051123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas ao exercício do ano de
2003.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 2005760889

LISBOA — 1.A SECÇÃO

AMERICAN APPRAISAL — CONSULTORES
DE AVALIAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 173; identificação de pessoa colectiva n.º 501903402; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 30/040422.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redução do capital, reforço, transformação em sociedade unipes-

soal por quotas e alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º,
n.º 1 do artigo 3.º, aditados dois artigos, o 12.º e o 13.º

Capital após a redução: 0 euros.
Reforço: 50 000 euros, realizado em espécie, subscrito pela nova

sócia American Appraisal España, S. A.
Firma: American Appraisal — Consultores de Avaliação,

Unipessoal, L.da
Capital: 50 000 euros.

ARTIGO 1.º

Firma e sede da sociedade

1 — A sociedade adopta a firma American Appraisal — Consulto-
res de Avaliação, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Casti-
lho, 13, D, 2.º, letra D, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.
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ARTIGO 3.º

Capital social e quotas

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente
realizado e, corresponde a uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à sócia única, American Appraisal Espanã, S. A.

ARTIGO 12.º

Prestações suplementares e acessórias

A sociedade poderá exigir à sócia única a realização de prestações
suplementares, bem como de prestações acessórias de capital, até ao
montante global de trinta vezes o capital social da sociedade.

ARTIGO 13.º

Negócios entre a sócia única e a sociedade

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Sócia e quota:
American Appraisal España, S. A., Espanha. Madrid, Rua de Prín-

cipe Vergara, 9, 50 000 euros.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2006. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2004301635

LISBOA — 2.A SECÇÃO

NORTHLAND PORTUGAL — COMÉRCIO
DE JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3377/920921, identificação de pessoa colectiva n.º 502843594;
número e data da inscrição: 17/050908.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

5 de Junho de 2006. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires D’Aversa. 2009624327

LISBOA — 4.A SECÇÃO

PLANMOBILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 661, identificação de pessoa colectiva n.º 507463854; ins-
crição n.º 01, número e data da apresentação: 37/051028.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma, sede e formas de representação

1 — A sociedade adopta a firma PLANMOBILE, L.da, e tem a sua
sede na Avenida do Brasil, 1, 6.º andar, sala 10, Campo Grande, Lis-
boa.

2 — Por deliberação unânime dos gerentes, a sede social pode ser
livremente deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3 — Por deliberação unânime dos gerentes, a sociedade pode esti-
pular domicílio particular para determinados negócios.

4 — Os gerentes poderão, por unanimidade e depois de observadas
as disposições legais aplicáveis, deliberar a abertura ou o encerramen-
to, em território nacional ou estrangeiro, de sucursais, agências ou
outras formas de representação permanente.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e consul-
toria nas área do urbanismo e ambiente, redes e sistemas de transpor-
te, redes e planos de circulação, sistemas de mobilidade, tráfego e si-
nalização.

ARTIGO 3.º

Participações em sociedades

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to igual ou diferente do referido no artigo anterior, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social da sociedade, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, é de cinco mil e um euros, representado por três quotas:

a) Uma com o valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete
euros, subscrita por Pedro Simões Pereira Martins;

b) Uma com o valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete
euros, subscrita por Filipe Miguel Alcobia Tito Nunes;

c) Uma com o valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete
euros, subscrita por Ricardo Jorge Fragoso do Nascimento.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 — Mediante decisão dos sócios, poderão ser deliberadas prestações
suplementares de capital, até ao limite de duas vezes o capital social.

2 — A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia
deliberação, por unanimidade, dos sócios.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar quotas no caso de insolvência do
titular, as quais serão reembolsadas pelo valor nominal.

ARTIGO 7.º

Transmissão de quotas

1 — Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá aos
seus sucessores.

2 — A cessão, constituição de usufruto ou penhor de quotas de-
pende de prévio consentimento da sociedade, por deliberação unâni-
me dos sócios.

ARTIGO 8.º

Dívidas sociais

O sócio que pagar dívidas sociais, tendo previamente interpelado a
Sociedade, por carta registada, para o fazer num prazo mínimo de 15
dias, tem direito de regresso contra a sociedade e os outros sócios.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

1 — As reuniões de assembleia geral serão convocadas por qual-
quer gerente, por sua iniciativa ou a pedido de um sócio.

2 — Os sócios podem fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por qualquer pessoa, sendo suficiente uma carta com a
assinatura do sócio respectivo.

ARTIGO 10.º

Gerência

1 — A sociedade é administrada por 1 a 5 gerentes.
2 — Os sócios nomeados gerentes na escritura pública de consti-

tuição têm um direito especial à gerência.
3 — Os sócios podem deliberar, por unanimidade, a designação de

um ou mais gerentes de entre estranhos à sociedade.
4 — Os gerentes não são remunerados, salvo se diferentemente

deliberado pelos sócios, por unanimidade, que podem estabelecer que
a remuneração consista, total ou parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade, podendo também e nesse caso fixar um montan-
te máximo.

ARTIGO 11.º

Vinculação da sociedade

1 — A sociedade vincula-se pela intervenção de dois gerentes.
2 — Em matérias de gestão corrente, a sociedade vincula-se pela

intervenção de um gerente.
3 — Nos seguintes actos e contratos, a sociedade apenas se obriga

pela intervenção de todos os gerentes que tenham um direito especial
à gerência:

a) Prestação de avales, fianças e outras garantias;
b) Celebração de contratos de mútuo e a crédito;
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c) Actos e contratos que impliquem a contratação de responsabili-
dades de valor superior a cinco mil euros;

d) Contratos de trabalho;
e) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis.
4 — A sociedade poderá ainda obrigar-se pela intervenção do ge-

rente delegado, caso haja, ou pela intervenção de procuradores, nos
termos dos respectivos instrumentos de procuração.

ARTIGO 12.º

Distribuição de lucros

Salvo deliberação dos sócios por unanimidade, é obrigatoriamente
distribuído aos sócios um terço dos lucros líquidas apurados em cada
exercício.

ARTIGO 13.º

Dissolução

Pode ser requerida a dissolução judicial da sociedade por qualquer
sócio quando esta não tenha exercido qualquer actividade durante dois
anos consecutivos.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010741390

LOURES

TRANSGÁS ATLÂNTICO — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 494;
identificação de pessoa colectiva n.º 504346261; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 01/20030711.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: recondução dos membros dos orgãos sociais.
Período: mandato de 2003.
Data da deliberação: 25 de Março de 2003.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2003. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Gonçalves. 2002956995

SANTOS & CANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 00446/
620613; identificação de pessoa colectiva n.º 500241260; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 07/20031021.

Certifico que, por escritura de 19 de Abril de 2002, exarada de fl. 77
a fl. 78 do livro n.º 364-F do Cartório Notarial de Mafra, foram al-
terados os artigos 3.º e 7.º do contrato de sociedade, que passaram a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de cinco mil euros e
correspondente à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor no-
minal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Custódio de Pinho Martins e Fernando de Pinho Martins.

7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral será desempenhada pelos sócios Cus-
tódio de Pinho Martins e Fernando de Pinho Martins, que desde já
ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos o seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002510342

ALCÂNTARA REFINARIAS — AÇUCARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 01319;
identificação de pessoa colectiva n.º 500274460; inscrição n.º 27;
número e data da apresentação: 02/20030527.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente — Manuel Tomás Bexiga

Espinho, casado, Rua de Artilharia Um, 51, 2.º, esquerdo, Lisboa; vo-
gais — João de Moura Ramos, casado, Travessa das Florindas, 11, 4.º,
esquerdo, Lisboa; Pedro João Sousa Conde, casado, Rua de D. Mafal-
da, 1, 2.º, C, Belas.

Fiscalização: fiscal único efectivo — Rui Gonçalves de Ascenção,
ROC, Avenida dos Estados Unidos da América, 27, 2.º, direito, Lis-
boa; suplente — Ernesto Ferreira da Silva, ROC, Avenida da Repúbli-
ca, 50, 10.º, Lisboa.

Período: quadriénio de 2003-2006.
Data da deliberação: 14 de Março de 2003.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2003. — A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000229299

ESTRELINHAS DO PARQUE — JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 275/
20050602; identificação de pessoa colectiva n.º P 507257383;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20050602.

Certifico que, por escritura de 2 de Março de 2005, exarada de
fl. 128 a fl. 129 v.º do livro n.º 409 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa I, foi constituída a sociedade
em epígrafe por Susana Rita Ribeiro Candeias Saragaço de Carvalho e
por Pedro Joaquim Ribeiro Candeias Saragaço, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Estrelinhas do Parque — Jardim-
-de-Infância, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta do Doutor Arlindo
Vicente, 7, 2.º, esquerdo, em Vale Figueira, freguesia de São João da
Talha, concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em jardim de infância.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros
cada uma e uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

3 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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.

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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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 cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

1 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2009609840

ALVES & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02704;
identificação de pessoa colectiva n.º 503783153; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 06/20040123.

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2003, exarada a fl. 64
do livro n.º 77-M do 22.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado o
artigo 1.º, n.º 2, do pacto social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

.......................................................................................................
2 — A sociedade tem sede no lugar de Quintanilho, freguesia de

São Julião do Tojal, concelho de Loures, no MARL — Mercado Abas-
tecedor da Região de Lisboa, pavilhão A01, box 06.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original

2 de Março de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2001131585

SNACK-BAR O RINGUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 664/
20040513; identificação de pessoa colectiva n.º P 506967182;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20040513.

Certifico que, por escritura de 5 de Maio de 2004, exarada de fl. 54
a fl. 55 v.º do livro n.º 343-F do 3.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe por Fernando Manuel Martins de
Carvalho e Catarina Madalena Duque de Carvalho, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Snack-Bar O Ringue, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta de Ary dos Santos,

lote 4, loja direita, freguesia da Bobadela, concelho de Loures.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode 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

A sociedade tem por objecto snack-bar, pastelaria, cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fer-
nando Manuel Martins de Carvalho e Catarina Madalena Duque de
Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, os
quais, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, bem como adquirir e
alienar acções, quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar
sobre elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses
sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da soci-
edade, a qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lu-
gar, e depois dela aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer para o normal desenvolvimento da sua actividade, nas condi-
ções, juros reembolsos que forem deliberados em assembleia geral.

Está conforme.

13 de Maio de 2004. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002526788

NGJB — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 257;
identificação de pessoa colectiva n.º 505201674; of. averbamentos
n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 17, 18 e 19 de 20040427.

Certifico que, por escritura de 16 de Fevereiro de 2004, exarada a
fl. 83 do livro n.º 69-D do Cartório Notarial de Alverca do Ribatejo,
foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º do pacto social, que passam a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma NGJB — Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Manuel A. Pacheco, 30, 1.º, direito, fre-
guesia e concelho de Loures.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais nos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros, ambas do sócio Carlos Al-
berto Cândido Pereira Lopes.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não, e com ou sem remuneração, conforme a
mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus actos e
contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Alberto Cândi-
do Pereira Lopes.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte acto de registo:
N.º 1 — Of. Apresentação n.º 17/20040427, averbamento n.º 1.
Facto: cessação de gerência.
Gerente: Nuno Miguel Vaz Gomes.
Causa: renúncia.
Data: 16 de Fevereiro de 2004.
N.º 1 — Of. apresentação n.º 18/20040427, averbamento n.º 2.
Facto: cessação da gerência.
Gerente: João Paulo Pereira Barata.
Causa: renúncia.
Data: 16/0272004.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena de
Matos Correia de Azevedo. 2005204692

GREVIRE — CHURRASCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 06149;
identificação de pessoa colectiva n.º 501706330; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20040809.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de gerência.
Gerente: Vítor Paulo Silva Alves.
Causa: renúncia.
Data: 2 de Agosto de 2004.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
de Matos Correia de Azevedo. 2007530260

DOOR-LOCK — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 371/
20031106; identificação de pessoa colectiva n.º P 506572820;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20031106.

Certifico que, por escritura de 5 de Novembro de 2003, exarada de
fl. 124 a fl. 125 v.º do livro n.º 352 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades de Empresas de Lisboa I, foi constituída por José
Manuel Alves Tereno a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Door Lock — Comércio, Impor-
tação e Exportação de Ferragens e Ferramentas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Vila Expo, Passeio das Garças,
lote 437, bloco 3-B, 4.º, B, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de ferragens e ferramentas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular 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 per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2003. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2003923691

SUPERMERCADO O BACELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02704;
identificação de pessoa colectiva n.º 500690804; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e data das apresenta-
ções: 05 e 6/20040123.

Certifico que, por escritura de 5 de Janeiro de 2004, exarada a fl. 53
do livro n.º 1240-C do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Facto: cessação de gerência.

Gerente: José Maria Crespo.
Causa: renúncia.
Data: 5 de Janeiro de 2004.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto social,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de sete mil quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e seis cên-
timos, dividido em três quotas: uma quota no valor nominal de dois
mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e oito cêntimos,
pertencente ao sócio Fernando Jorge Crespo; uma quota no valor
nominal de dois mil quatrocentos e noventa e três euros e noventa e
nove cêntimos, pertencente ao sócio Ilídio dos Santos Gonçalves; e
uma quota no valor nominal de dois mil quatrocentos e noventa e
três euros e noventa e nove cêntimos, pertencente ao sócio Manuel
José dos Santos Crespo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer ao sócio
Fernando Jorge Crespo, já nomeado gerente, e aos sócios Ilídio dos
Santos Gonçalves e Manuel José dos Santos Crespo, que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura conjunta de dois gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Saraiva. 2002512418

IMPORIBA — SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 874/
900119; identificação de pessoa colectiva n.º 502284692; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 23/20030116.

Certifico que, por escritura de 11 de Novembro de 2002, exarada
de fl. 40 a fl. 72 do livro n.º 580-L do 5.º Cartório Notarial de Lis-
boa, a sociedade IMPORIBA — Sociedade Internacional de Importa-
ções e Exportações, L.da, foi transformada em sociedade anónima com
a firma em epígrafe, e que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de IMPORIBA — Sociedade Internaci-
onal de Importações e Exportações, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Quinta da Francelha, lote 1, Prior Velho,
freguesia do Prior Velho, concelho de Loures.

2 — A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto a importação, exportação de
electrodomésticos, material electrónico, artigos de ménage, móveis,
objectos artísticos e decorativos, candeeiros, relógios e material eléc-
trico.

2 — A sociedade poderá subscrever, adquirir, onerar e alienar par-
ticipações sociais em sociedades comerciais, qualquer que seja o seu
objecto social.

ARTIGO 4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.
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CAPÍTULO II

Do capital e das acções

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de duzentos e cinquenta mil euros, e encontra-se dividido
em duzentas e cinquenta mil acções, valor nominal de um euro cada
uma.

2 — Os títulos representativos de acções podem incorporar uma,
cinco, dez, cinquenta, cem, quinhentas, mil ou mais acções.

3 — As acções são emitidas ao portador, salvo se os subscritores
solicitarem que sejam emitidas como nominativas, e são convertíveis
reciprocamente, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

1 — Em todo e qualquer aumento do capital social as pessoas que,
à data da deliberação, forem accionistas gozam de preferência na subs-
crição das novas acções.

2 — As novas acções serão repartidas entre os accionistas que
exerçam preferência pelo modo fixado no artigo 458.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode emitir obrigações, incluindo obrigações convertí-
veis em acções, nos termos legais.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, ou ou-
tras, nos termos da lei, e realizar com elas todas as operações legal-
mente autorizadas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade é administrada por um conselho de administração
composto por número impar de membros, entre três e sete, consoan-
te o que for deliberado em assembleia geral, eleitos por quatro anos,
sendo permitida a reeleição.

2 — Os administradores podem ou não ser accionistas.
3 — É dispensada a caução para os administradores designados neste

contrato.
4 — Os administradores terão ou não remuneração pelo seu cargo,

conforme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 — Ao conselho de administração compete em especial, as atri-
buições que lhe são conferidas pela lei e por estes estatutos.

2 — O conselho de administração representa a sociedade em todas
as circunstâncias, estando nas suas atribuições a prática de todos os
actos de gestão e administração da empresa.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica vinculada pelos negócios jurídicos concluídos pelo
presidente do conselho de administração, por dois administradores ou
por mandatários dentro dos limites dos respectivos mandatos.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo
reunir, pelo menos, uma vez por semestre.

2 — As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for
escolhido por conveniência do conselho.

3 — A convocação dos administradores para as reuniões deve ser
feita por qualquer meio escrito, incluindo-se entre estes a telecópia
ou o correio electrónico, com a antecedência mínima de cinco dias.

4 — Qualquer administrador se pode fazer representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta registada dirigi-
da ao presidente do conselho de administração, não podendo o ins-
trumento de representação ser utilizado mais que uma vez.

ARTIGO 14.º

Nos documentos emitidos pela sociedade em grande número, po-
dem as assinaturas dos administradores ou procuradores ser substituí-
das pelas respectivas reproduções mecânicas.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efectivo e a
um fiscal único suplente, eleitos por quatro anos, sendo permitida a
reeleição.

ARTIGO 16.º

Compete ao fiscal único exercer as funções previstas no n.º 1 do
artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da respec-
tiva mesa.

ARTIGO 18.º

1 — Salvo quórum especial exigido por lei as assembleias gerais
considerar-se-ão constituídas em primeira convocação desde que es-
tejam presentes ou representados, o menos metade do capital social.

2 — Em segunda convocação a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o ca-
pital por eles representado.

3 — Na convocatória de uma assembleia geral pode logo ser fixada
uma segunda data da reunião para o caso da assembleia não poder
reunir-se na primeira data marcada, por falta de representação do
capital exigido por lei ou pelos estatutos, contanto que entre as duas
datas medeiem mais de 15 dias.

4 — As deliberações que tenham por objecto a alteração dos esta-
tutos, o aumento de capital da sociedade, sua fusão, cisão ou transfor-
mação só serão válidas se obtiverem o voto favorável de accionistas
que representem pelo menos duas terças partes do capital social.

ARTIGO 19.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos quadrienalmente em assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Compete à assembleia geral, para além do estabelecido na lei e em
outras disposições dos presentes estatutos:

a) Eleger os membros da respectiva mesa.
b) Eleger o conselho de administração.
c) Eleger os fiscais únicos.

CAPÍTULO V

Da apreciação anual das contas da sociedade

ARTIGO 21.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três primeiros
meses de cada ano para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação da administração e fiscalização da socie-

dade.
ARTIGO 22.º

1 — Do lucro líquido apurado no balanço será retirado o montante
necessário para fundo de reserva legal, na percentagem de 5 % até à
concorrência do capital social.

2 — Ao remanescente será dado o destino que a assembleia geral
decidir, devendo ser distribuído aos accionistas pelo menos metade do
lucro do exercício que nos termos legais seja distribuível, salvo delibe-
ração em contrário tomada por accionistas que representem pelo
menos dois terços do capital da sociedade.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

ARTIGO 23.º

São desde já designados os seguintes membros dos corpos sociais
para o quadriénio de 2002-2005:

Mesa da assembleia geral: presidente — João Carlos da Silva Bas-
tos, casado, residente na Rua das Dálias, bloco I, 1, 3.º, direito, Massa-
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má; secretária — Maria Amélia Camacho Fortunato dos Santos da Silva
Bastos, casada, residente na Rua das Dálias, bloco 1, 1, 3.º, direito, Massamá.

Conselho de administração: presidente — João Rui de Oliveira Ri-
beiro, casado, residente na Urbanização Massamá Norte, lote 77, 7-
-A, Massamá; vogais — Paula Alexandra Pereira Rei Bastos, casada,
residente na Urbanização Massamá Norte, lote 77, 7-A, Massamá;
João Rui de Oliveira Ribeiro, casado, residente na Rua do Dr. Antó-
nio Patrício Gouveia, lote 2, A, 2.º, direito, Oeiras.

Fiscal único: efectivo — Pereira Rosa, Victor Ladeiro, SROC, ins-
crita com o n.º 123 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por João António Correia Vieira Cascão; suplente — Luís
Francisco Pereira Rosa, Revisor Oficial de Contas, inscrito com o
n.º 1002 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme.

12 de Junho de 2003. — A Ajudante, Maria Madalena de Matos
Correia de Azevedo. 2002431019

PACMAN — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 20 016;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507231554; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20050117.

Certifico que, por título particular de 17 de Janeiro de 2005, foi
constituída a sociedade em epígrafe por Miguel Maria Borralho Fer-
reira, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PACMAN — Serviços de In-
formática, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Eduardo
Macedo, 2, rés-do-chão, direito, em Santo António dos Cavaleiros
freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e distribui-
ção de produtos e serviços de informática e de telecomunicações,
consumíveis e material de escritório, equipamentos de áudio e vídeo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Emília
Eusébio Sequeira Gonçalves. 2007519070

CALUZE — COMÉRCIO DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 791;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507060385; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/20040802.

Certifico que, por escritura de 30 de Julho de 2004, exarada a fl. 44
do livro n.º 342-I do 15.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CALUZE — Comércio de
Pescado, L.da, e vai ter a sua sede no Mercado Abastecedor da Região

de Lisboa, pavilhão R07-130, freguesia de São Julião do Tojal, con-
celho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de peixe, crus-
táceos e moluscos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente  rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de quinze mil euros, pertencente à sócia Rosa Ma-
ria Martins Valente Baptista; uma do valor nominal de oito mil sete-
centos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto da Sil-
va Lopes; uma no valor nominal de oito mil setecentos e cinquenta
euros, pertencente à sócia Maria Lucília Oliveira Passos Ramos; uma
do valor nominal de oito mil setecentos e cinquenta euros, pertencente
ao sócio José António de Melo Teixeira e outra do valor nominal de
oito mil setecentos e cinquenta euros, pertencente à sócia Andrelúcia
Alves Ferreira.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de cem mil euros, desde que chamada seja deliberada
por unanimidade dos votos representativos da totalidade do capital
social.

ARTIGO 5.º

1 — Os sócios não poderão, individualmente, associados a outrem
ou por interposta pessoa, exercer a comercialização e ou industriali-
zação de peixe, crustáceos e moluscos.

2 — O sócio que transgredir o disposto no n.º 1 deste artigo, ou
que lhe seja imputável violação grave das suas obrigações, para com
a sociedade poderá ser excluído.

ARTIGO 6.º

1 — Ficam designados gerentes os sócios Rosa Maria Martins Va-
lente Baptista, Maria Lucília de Oliveira Passos Ramos e José Antó-
nio de Melo Teixeira.

2 — Para vincular a sociedade basta a intervenção de dois gerentes.
3 — As remunerações dos gerentes terão que ser deliberadas em

assembleia geral.
ARTIGO 7.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 8.º

1 — No caso de falecimento de qualquer sócio, os seus herdeiros
exercerão em comum e enquanto a quota permanecer indivisa todos
os direitos que lhe são inerentes, devendo, porém, ser representados
na sociedade por um deles, para isso nomeado no prazo de 30 dias
após o falecimento.

2 — Os herdeiros do sócio falecido terão um prazo de dois anos
para a regularização da quota indivisa.

ARTIGO 9.º

A amortização de quotas será permitida no caso de arresto, penhora,
interdição ou exclusão de sócio, por violação do disposto do artigo 5.º

ARTIGO 10.º

Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, bem como em sociedades de responsabilidade limitada, com
objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
dos Santos Saraiva. 2006562657

ODIVELAS

SOLISEC — LAVANDARIA E ENGOMADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 757;
identificação de pessoa colectiva n.º 504927337.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2007684446
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M. T. S. — EDIÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 16 065;
identificação de pessoa colectiva n.º 504647032.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2007684535

GOLFITEL, EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 507941380.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009747305

BERNARDO & SILVA — REPARAÇÕES
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8846;
identificação de pessoa colectiva n.º 502613572.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos anos de 2002 e 2003 da sociedade em epígrafe.

23 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2007676290

J. C. CARREIRA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 347;
identificação de pessoa colectiva n.º 503777838.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2008210626

CARCELUZ — ARMAZENISTA DE ILUMINACÃO,
MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7041;
identificação de pessoa colectiva n.º 502110899.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2008210642

10 000 ROTAÇÕES — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 308;
identificação de pessoa colectiva n.º 505461587; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20040112.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 — Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2003.
2 — Prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2004264063

MANUEL SIMÕES TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 107;
identificação de pessoa colectiva n.º 505316099.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2011391806

RESICRETE — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 18 354;
identificação de pessoa colectiva n.º 506430987.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2003519165

PONTILUZ — INSTALACÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 06647;
identificação de pessoa colectiva n.º 501989048.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009749790

INTELISCO — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 963;
identificação de pessoa colectiva n.º 503944041.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009747682

ODITÉCNICA — CENTRO DE PROMOÇÃO
E DIVULGAÇÃO TÉCNICO-INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 03353;
identificação de pessoa colectiva n.º 500927820.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria de
Oliveira Rosa Varela. 2009747690

J. F. CLEANER — SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
DE LIMPEZA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 676;
identificação de pessoa colectiva n.º 503868590.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2009754581

GIPEMA — SOCIEDADE ELECTROMECÂNICA
DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4377;
identificação de pessoa colectiva n.º 501330410.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
Araújo Barreira. 2009754573



Diário da República, 2.ª série — N.º 145 — 28 de Julho de 2006 (Parte Especial) 13 371

MEDEIROS & CARRASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 065;
identificação de pessoa colectiva n.º 503980021.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

27 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Lurdes Araújo Barreira. 2005894621

LAR FELIZ — ACOLHIMENTO DE PESSOAS
IDOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 6346;
identificação de pessoa colectiva n.º 501812108; of. averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20051129.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 — Cessação de funções de gerente de Manuela Alexandrina

Máximo Bernardino D’Aguiar, por renúncia, em 5 de Novembro de
2005.

2 — Prestação de contas do ano de 2004.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de
Lurdes Araújo Barreira. 2012412688

TALHOS NOVA GERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 580;
identificação de pessoa colectiva n.º 504111108; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051123.

Certifico que, por escritura de 26 de Outubro de 2005, exarada de
fl. 77 a fl. 79 do livro n.º 14-A do Cartório Notarial de Odivelas, de
Catarina Silva, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerentes de Henrique Manuel Carreiro Ba-
tista, da Silva Francisco, Vasco Manuel Cardoso Esteves e Adelino
Lourenço Rodrigues, por renúncia, em 29 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
de Oliveira Rosa Varela. 2011390699

EUROSIMA — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
MULTIMÉDIA E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 19 208;
identificação de pessoa colectiva n.º 507315499; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/20051209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação das funções de gerente de Sérgio Vicente da Silva Mon-
teiro, por renúncia, em 9 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Hélder da Costa
Lopes. 2009741331

SINTRA

TOLDOS DIAMANTE — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE TOLDOS E ENCERADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 502534826.

Certifico que, em relação à entidade, foi efectuada a prestação de
contas do exercício de 2003.

Os documentos que serviram de base ao presente registo encon-
tram-se depositados na Conservatória do Registo Comercial de Sintra.

17 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2008547450

PORTALEGRE

AVIS

CLAN — ELECTROSTÁCTICA, L.DA

Sede: Monte da Ara, Covões, 7480 Alcórrego, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 175; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502633395; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 01/20050719.

Certifico que, pela escritura de aumento de capital, lavrada em 14
de Fevereiro de 2005, de fl. 147 a fl. 147 v.º do livro n.º 282-H do
1.º Cartório Notarial de Cascais, foi alterado o artigo 3.º do respecti-
vo pacto, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O objecto social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de trinta
e cinco mil euros, pertencente ao sócio Carlos Lino de Almeida Ne-
ffe, e outra do valor nominal de quinze mil euros pertencente sócia
CLAN — Marketing, L.da

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Julho de 2005. — O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 2008344843

ELVAS

FRUTI MEDI — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01555/
051118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20051118.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que entre as sociedades abaixo identificadas,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

Grupo Fernández, S. A., com sede social em Calle Longitudinal, 7,
Mercabarna, Barcelona, Espanha;

G. F. Group, S. P. A., com sede social em Via Fantoli Gaudenzio,
6, Milão, Itália.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fruti Medi — Sociedade Agrícola, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Badajoz, Parque

Residencial do Aqueduto, lote 5, 1.º, direito, sala 4, freguesia de As-
sunção, concelho de Elvas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo,
ainda, ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro..

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de exploração e pro-
dução agrícola, nomeadamente produtos frutícolas, hortícolas e simi-
lares, transformação, comercialização, exportação, importação e ar-
mazenamento desses produtos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de quinhentos mil euros, integralmente re-
alizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de duzentos e cinquenta mil euros titulada pela sócia
Grupo Fernandez, S. A.; uma do valor nominal de duzentos e cinquenta
mil euros titulada pela sócia G. F. GROUP, S. P. A.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante correspondente a duas vezes o mon-
tante do capital social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, incumbe a sócios, desde que
pessoas singulares, ou a pessoas estranhas a designar em assembleia
geral.
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2 — Para que a sociedade se considere validamente vinculada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura do gerente.

3 — Fica, desde já, nomeado gerente Luís Fernandez Lopez, resi-
dente Calle Profesor Barraquer 6-8 2 2, Esplugues de Llobregat, Bar-
celona.

4 — Os gerentes não poderão usar, obrigar ou responsabilizar a
sociedade em fianças, letras de favor, avales, abonações e outros aços
semelhantes ou em actos, contratos e quaisquer outros documentos
estranhos aos negócios sociais.

5 — Os gerentes podem designar procuradores ou mandatários da
sociedade para a prática de certos actos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá participar por qual-
quer forma, no capital de outras sociedades reguladas ou não por leis
especiais, em agrupamentos complementares de empresas e ainda
comparticipar na criação de novas empresas, mesmo que o objecto
social desta ou destas sociedades, coincida ou não, no todo ou em
parte, com o da mesma.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, tendo esta, em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em
segundo, o direito de preferência.

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 cedida a não sócios sem o prévio consenti-

mento da sociedade;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, incluída em

massa falida, ou, em geral, apreendida judicial ou administrativamen-
te, ou ainda na iminência destas situações;

d) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

e) Quando o titular da quota ou o seu representante lesar por actos
ou omissões, os interesses da sociedade, nomeadamente, o crédito ou
reputação da mesma perante o público, os fornecedores ou a banca;

f) No caso de insolvência, falência ou dissolução do titular;
g) Quando por liquidação ou patilha, a quota for adjudicada a quem

não for sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
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 alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — A decisão de amortizar as quotas da sociedade será tomada em
reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar até
90 dias após qualquer gerente ter tido conhecimento do facto que
permite a amortização.

ARTIGO 8.º

1 — Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias
que a lei e os estatutos lhe atribuem.

2 — As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formali-
dades são convocadas por qualquer dos seus gerentes, por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, para os
domicílios constantes dos registos da sociedade.

3 — Os sócios podem fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por qualquer pessoa, mediante instrumento de representa-
ção, onde constem expressamente os poderes necessários para o efeito.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2010000803

RIVALAY — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01553/
051118; identificação de pessoa colectiva n.º 507500113; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051118.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que entre as sociedades abaixo identificadas,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

Cristian Lay, S. A., com sede em Jerez de los Caballeros na Calle
San Agustin, 28.

Rivalcato, S. A., com sede em Jerez de los Caballeros Calle Plaza
de Toros, s/n.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Rivalay — Sociedade
Agrícola, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Badajoz, Parque
residencial do Aqueduto, lote 5, 1.º, direito, sala 4, freguesia de As-
sunção, concelho de Elvas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo,
ainda, ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de exploração e pro-
dução agrícola, nomeadamente produtos frutícolas, hortícolas e simi-
lares, transformação, comercialização, exportação, importação e ar-
mazenamento desses produtos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cento e cinquenta mil euros, integral-
mente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de cento e quarenta mil euros titulada pela
sócia Cristian Lay, S. A.; uma do valor nominal de dez mil euros,
titulada pela sócia Rivalcato, S. A.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante correspondente a duas vezes o mon-
tante do capital social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, incumbe a sócios, desde que
pessoas singulares, ou a pessoas estranhas a designar em assembleia
geral.

2 — Para que a sociedade se considere validamente vinculada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um ge-
rente.

3 — Fica, desde já, nomeado gerente Ricardo Leal Cordobes, casa-
do, residente na Calle Corredera Hemando de Soto, 18, Jerez de los
Caballeros, Espanha.

4 — O gerente não pode usar, obrigar ou responsabilizar a socieda-
de em fianças, letras de favor, avales, abonações e outros aços seme-
lhantes ou em actos, contratos e quaisquer outros documentos estra-
nhos aos negócios sociais.

5 — O gerente pode designar procuradores ou mandatários da soci-
edade para a prática de certos actos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá participar por qual-
quer, forma, no capital de outras sociedades reguladas ou não por leis
especiais, em agrupamentos complementares de empresas e ainda
comparticipar na criação de novas empresas, mesmo que o objecto
social desta ou destas sociedades, coincida ou não, no todo ou em
parte, com o da mesma.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, tendo esta, em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em
segundo, o direito de preferência.

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 decida a não sócios sem o prévio consenti-

mento da sociedade;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, incluída em

massa falida, ou, em geral, apreendida judicial ou administrativamen-
te, ou ainda na iminência destas situações;

d) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;
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e) Quando o titular da quota ou o seu representante lesar por actos
ou omissões, os interesses da sociedade, nomeadamente, o crédito ou
reputação da mesma perante o público, os fornecedores ou a banca;

f) No caso de insolvência, falência ou dissolução do titular;
g) Quando por liquidação ou partilha, a quota for adjudicada a quem

não for sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
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 alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — A decisão de amortizar as quotas da sociedade será tomada em
reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar até
90 dias após qualquer gerente ter tido conhecimento do facto que
permite a amortização.

ARTIGO 8.º

1 — Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias
que a lei e os estatutos lhe atribuem.

2 —As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalida-
des, são convocadas por qualquer dos seus gerentes, por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, para os
domicílios constantes dos registos da sociedade.

3 — Os sócios podem fazer-se representar unas reuniões da assem-
bleia geral por qualquer pessoa, mediante instrumento de representa-
ção, onde constem expressamente os poderes necessários para o efeito.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2010000773

FRUTÍCOLA CASTELNOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 01554/
051118; identificação de pessoa colectiva n.º 507500113; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 02/20051118.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Tany Nature, S. A., com sede em
Zurbarán (Badajoz), no caminho General 1, S/N; e Frutícola Castel-
novo, S. L., com sede em Vilanueva de la Serena (Badajoz), Herdade
La Encomienda de Castelnuovo, CN-430, Km 115, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Frutícola Castelnovo, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Badajoz, Parque

Residencial do Aqueduto, lote 5, 1.º, direito, sala 4, freguesia de As-
sunção, concelho de Elvas.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo,
ainda, ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de exploração e pro-
dução agrícola, nomeadamente produtos frutícolas, hortícolas e simi-
lares, transformação, comercialização, exportação, importação e ar-
mazenamento desses produtos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de seiscentos e vinte e cinco mil euros,
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de mil euros titulada pela sócia Tany
Nature, S. A.; e uma do valor nominal de um seiscentos e vinte e
quatro mil euros titulada pela sócia Frutícola Castelnovo, S. L.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante correspondente a duas vezes o mon-
tante do capital social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, incumbe a sócios, desde que
pessoas singulares, ou a pessoas estranhas a designar em assembleia
geral.

2 — Para que a sociedade se considere validamente vinculada em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um ge-
rente.

3 — Fica, desde já, nomeado gerente Atanasio Naranjo Hidalho,
casado, residente na Plaza Corazón de Jesus, 3, em Vilanueva de la
Serena, Espanha.

4 — O gerente não pode usar, obrigar ou responsabilizar a socieda-
de em fianças, letras de favor, avales, abonações e outros aços seme-
lhantes ou em actos, contratos e quaisquer outros documentos estra-
nhos aos negócios sociais.

5 — O gerente pode designar procuradores ou mandatários da soci-
edade para a prática de certos actos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá participar por qual-
quer forma, no capital de outras sociedades reguladas ou não por leis
especiais, em agrupamentos complementares de empresas e ainda
comparticipar na criação de novas empresas, mesmo que o objecto
social desta ou destas sociedades, coincida ou não, no todo ou em
parte, com o da mesma.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, tendo esta, em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em
segundo, o direito de preferência.

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 decida a não sócios sem o prévio consenti-

mento da sociedade.
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, incluída em

massa falida, ou, em geral, apreendida judicial ou administrativamen-
te, ou ainda na iminência destas situações;

d) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou
as obrigações sociais;

e) Quando o titular da quota ou o seu representante lesar por actos
ou omissões, os interesses da sociedade, nomeadamente, o crédito ou
reputação da mesma perante o público, os fornecedores ou a banca;

f) No caso de insolvência, falência ou dissolução do titular;
g) Quando por liquidação ou partilha, a quota for adjudicada a quem

não for sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
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 alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — A decisão de amortizar as quotas da sociedade será tomada em
reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar até
90 dias após qualquer gerente ter tido conhecimento do facto que
permite a amortização.

ARTIGO 8.º

1 — Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias
que a lei e os estatutos lhe atribuem.

2 — As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalida-
des, são convocadas por qualquer dos seus gerentes, por meio de carta
registada, expedida com a antecedência mínima de 15 dias, para os
domicílios constantes dos registos da sociedade.

3 — Os sócios podem fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por qualquer pessoa, mediante instrumento de representa-
ção, onde constem expressamente os poderes necessários para o efeito.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria Catarina Pernas.
2010000790
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NISA

CASA CANHOTO — TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 262/020625;
identificação de pessoa colectiva n.º 505924900; data da apresen-
tação: 20052005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da socie-
dade em epígrafe.

24 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2007358573

TÁXI COELHO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 232/010510;
identificação de pessoa colectiva n.º 505434253; data da apresen-
tação: 2072003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

2 de Julho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728620

CONSTRUTORA BAGULHO & GALUCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 101/900807;
identificação de pessoa colectiva n.º 502396334.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2003 da sociedade
em epígrafe.

5 de Maio de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729600

COUTADINHA DE CIMA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 210/991276;
identificação de pessoa colectiva n.º 504305597; data da apresen-
tação: 27062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728948

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 142/931117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503086568; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729235

SINGRANOVA — EMPRESA TRANSFORMADORA
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 57/830218;
identificação de pessoa colectiva n.º 501348565; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728999

ELECTRO CRISTINOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 132/921127;
identificação de pessoa colectiva n.º 502872772; data da apresen-
tação: 26062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

26 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728743

CRESPO & PARREIRA CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 161/950926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503487252; data da apresen-
tação: 27062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728905

CONSTRUÇÕES IRMÃOS CABIM — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 105/
901016; identificação de pessoa colectiva n.º 502429135; data da
apresentação: 26062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

26 de Junho de 2003. — A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nhicas Candeias. 2001728760

FERNANDO VINAGRE — CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 269/
021031; identificação de pessoa colectiva n.º 506300579; data da
apresentação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729251

CMDD — CONSULTORIA MICROFILME
E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 239/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505430622; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728662
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AUTO-TÁXI DE JOSÉ BARRENTO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 2421/
010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505515806; data da
apresentação: 24062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

24 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728670

LAVADO & REISINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 245/011010;
identificação de pessoa colectiva n.º 505731240; data da apresen-
tação: 25062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

25 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728719

AMÂNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 211/000221;
identificação de pessoa colectiva n.º 504860666; data da apresen-
tação: 25062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

25 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728697

SOTONISA — SOCIEDADE DE LACTICÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 80/890512;
identificação de pessoa colectiva n.º 502158824; data da apresen-
tação: 27062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728832

QUEIJOS FORTUNATO — PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE QUEIJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 264/020704;
identificação de pessoa colectiva n.º 505939410; data da apresen-
tação: 25062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

25 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728689

ELECTRO RICARDO PAULINO — MONTAGENS
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 265/020710;
identificação de pessoa colectiva n.º 506101592; data da apresen-
tação: 27062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728964

MANUEL GRILO MERCÊS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 231/010424;
identificação de pessoa colectiva n.º 505440172; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729006

ALBERTO EMÍDIO & PAULINO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 216/000908;
identificação de pessoa colectiva n.º 505132052; data da apresen-
tação: 27062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728891

J. SEVERINO & FILHOS — CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 254/020228;
identificação de pessoa colectiva n.º 507790564; data da apresen-
tação: 27062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728913

CLIDEAL — CLÍNICA DENTÁRIA DO ALTO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 227/010306;
identificação de pessoa colectiva n.º 505159171; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729219

COUTADINHA DE CIMA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 210/991216;
identificação de pessoa colectiva n.º 504305972; data da apresen-
tação: 27062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728875

VAL — VINAGRE, ALUMÍNIOS E LACAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 259/020426;
identificação de pessoa colectiva n.º 504679708; data da apresen-
tação: 27062003.
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Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728867

JOAQUIM RODRIGUES CASTANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 821/890612;
identificação de pessoa colectiva n.º 502171235; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729049

GNL — COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 181/960730;
identificação de pessoa colectiva n.º 503681016; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729243

CLIDEAL — CLÍNICA DENTÁRIA DO ALTO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 227/010306;
identificação de pessoa colectiva n.º 505159171; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729200

RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 151/941202;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300110; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729324

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 142/931117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503086568; data da apresen-
tação: 30062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

30 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001729227

LACTICÍNIOS LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 169/960311;
identificação de pessoa colectiva n.º 503094218; data da apresen-
tação: 27062003.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
respeitantes à prestação de contas do exercício de 2002 da sociedade
em epígrafe.

27 de Junho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Flora Viana
Granchinho e Póvoa. 2001728727

PORTO
AMARANTE

SAGA — SOCIEDADE AGRÍCOLA DE GATÃO, L.DA

Sede: Pedreiro, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2208/
030725; identificação de pessoa colectiva n.º P 506633489; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030725.

Certifico que entre Carlos Cilo Duarte Brandão, casado com Otília
Henriques de Almeida Brandão; a referida Otília Henriques de Almei-
da Brandão; António Carlos Henriques Duarte Brandão, solteiro,
maior; Carlos Miguel Henriques Duarte Brandão, solteiro, maior, e
Ana Margarida Henriques Duarte Brandão, solteira, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SAGA — Sociedade Agrícola de
Gatão, L.da, e tem a sua sede no lugar do Pedreiro, freguesia de Gatão,
concelho de Amarante, podendo por simples deliberação da gerência,
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelho limítrofe.

2 — Igualmente por simples deliberação da gerência poderão ser
criadas e encenadas agências, sucursais, filiais ou outras formas de
representação local, no país e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na produção e comercializa-
ção de produtos agrícolas, produção de uvas e de vinho, engarrafa-
mento e comercialização do vinho de sua produção.

2 — A sociedade pode, mediante deliberação dos sócios subscrever
ou adquirir participações em outras sociedades, mesmo que com ob-
jecto diferente ou reguladas por leis especiais, e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em cinco quotas: uma de quatro mil euros
pertencente ao sócio Carlos Cilo Duarte Brandão; e quatro iguais de
valor nominal de duzentos e cinquenta euros pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios Otília Henriques de Almeida Brandão, Antó-
nio Carlos Henriques Duarte Brandão, Carlos Miguel Henriques Duar-
te Brandão e Ana Margarida Henriques Duarte Brandão.

2 — Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas presta-
ções suplementares de capital até um montante global de cem mil
euros, nas proporções das respectivas quotas, em uma ou mais en-
tradas, em data a definir em assembleia geral, pelo período que vier
a ser deliberado, sem prejuízo do estipulado no artigo duzentos e treze
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social, remunerada ou não conforme for delibera-
do pela assembleia geral e a sua representação em juízo ou fora dele,
fica afecta aos sócios Carlos Cilo Duarte Brandão, Otília Henriques de
Almeida Brandão, António Carlos Henriques Duarte Brandão e Carlos
Miguel Henriques Duarte Brandão, que deste já são nomeados gerentes.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
pela assinatura do gerente Carlos Cilo Duarte Brandão ou pela assina-
tura conjunta de quaisquer dois outros gerentes.

ARTIGO 6.º

A gerência poderá:
1) Adquirir, alienar e onerar bens imóveis;
2) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos e bens móveis, de-

signadamente veículos automóveis ou motorizados;
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3) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judiciais e
comprometer-se em árbitros;

4) Financiar ou prestar garantias a sociedades participadas ou asso-
ciadas ou nas quais a sociedade tenha interesses que justifiquem tais
financiamentos ou prestações de garantias.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas pode ter lugar, por deliberação dos sóci-
os, nos termos legais, se ocorrer um dos factos seguintes:

a) Arresto, penhora ou qualquer providência judicial que retire a
quota da disponibilidade dos sócios;

b) Por acordo com o respectivo titular.

ARTIGO 8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, os herdeiros do
falecido, na hipótese da pluralidade, deverão nomear um que a todos
represente, enquanto a quota permanecer em comunhão hereditária,
sendo o interdito, representado pelo seu representante legal.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos de cada exercício anual, apurados no balanço
referido a 31 de Dezembro, terão a seguinte aplicação:

a) Cinco por cento para a constituição e reintegração da reserva
legal;

b) O restante terá a aplicação que for deliberada em assembleia
geral, sem restrições.

ARTIGO 10.º

 1 — A sociedade dissolve-se nos termos da lei, sendo a liquidação
confiada a dois liquidatários, que poderão ser os sócios ou por estes
designados, salvo acordo diverso.

2 — Todos os actos relativos à liquidação carecem da intervenção
de todos os liquidatários.

Conferidas, estão conforme.

30 de Julho de 2003. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2003285253

PORTO — 2.A SECÇÃO

OS UNIDOS DO PORTO — RADIOTÁXIS, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 00032/041117; identificação de pessoa colectiva n.º 501710299;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/041117; pasta
n.º 28 143.

Certifico que, pela escritura lavrada em 29 de Outubro de 1985, no
Cartório Notarial de Rio Tinto, foi constituído entre Artur Pereira
da Silva, L.da, Táxis Cometa, L.da e José Fernando da Costa Oliveira,
o agrupamento em epígrafe, o qual se irá reger pelos seguintes esta-
tutos:

1.º

A associação denomina-se Os Unidos do Porto — Rádio-Táxis,
A. C. E. , durará por tempo indeterminado a partir de hoje, e tem a
sua sede na cidade do Porto, na Rua de Antero de Quental, 241, sala
6, e é constituída por industriais de automóveis de aluguer, de passa-
geiros isentos de distintivo e cor padrão.

§ único. A sede social poderá ser mudada para outro local por sim-
ples deliberação da assembleia geral.

2.º

O objecto da Associação consiste na criação e manutenção de uma
estação de VHF/FM de radiotáxis, a fim de melhorar as condições de
exercício de actividade económica dos seus membros.

3.º

O agrupamento pretende a instalação, utilização e manutenção de
estação emissora-receptora de rádio, para o apoio de actividade in-
dustrial dos associados ou agrupados, sem fins lucrativos.

4.º

a) O agrupamento não tem capital social;
b) Em assembleia geral serão fixadas as contribuições devidas pelos

associados com vista a fazer face as despesas de instalação e manu-
tenção da referida estação de rádio.

5.º

São órgãos da associação, a assembleia geral, a administração e o
conselho fiscal.

6.º

Internamente, a assembleia geral é soberana e perante ela respon-
de a direcção, cuja actividade é inspeccionada pelo conselho fiscal.

7.º

A composição e o funcionamento dos órgãos da associação é as-
sim feita:

a) A direcção ou administração, não renumerada, será exercida por
três associados a eleger de dois em dois anos até ao dia 20 de Dezem-
bro de cada ano.

b) A este órgão compete a gestão do agrupamento, exercendo os
normais poderes de gerência e ainda representar a associação em ju-
ízo ou fora dele e praticando todos os actos necessários à realização
do seu objecto.

c) Para obrigar a associação, bem como para a representar em ju-
ízo ou fora dele, activa ou passivamente é necessária a assinatura
conjunta de dois membros da direcção.

d) Os directores ou administradores prestarão anualmente contas
do seu exercício a apreciar em assembleia geral até ao dia trinta e um
de Janeiro do ano seguinte.

8.º

A assembleia geral será convocada por cinco ou mais associados,
com a antecedência mínima de dez dias, por carta registada a eles
dirigida.

§ único. Qualquer associado poderá fazer-se representar na assem-
bleia geral, por outro associado ou até por terceiro, mediante simples
credencial.

9.º

Os associados são obrigados:
a) A utilizar regular e normalmente o equipamento do agrupamen-

to, segundo as normas fixadas em regulamento interno;
b) A prestar as contribuições que forem afixadas em assembleia

geral;
c) A exercer a administração dos associados, quando para tal for

eleito.
10.º

Podem ser admitidos como novos associados, quaisquer industriais
de transportes de passageiros de automóveis ligeiros, isentos de dis-
tintivos e cor padrão que exerçam a sua actividade no distrito do Porto,
segundo as condições que vierem a ser estabelecidas em assembleia
geral.

11.º

Além dos casos previstos na lei, poderão ser excluídos os associa-
dos que utilizem o equipamento dos associados em desconformidade
com o regulamento, os que não cumprirem as obrigações estabeleci-
das na cláusula nona e os que tiverem para com a associação, ou qual-
quer associado, comportamento desleal ou socioprofissional altamen-
te censurável.

12.º

 Qualquer associado pode livremente exonerar-se do agrupamento
ao fim de seis meses da sua admissão através de comunicação à admi-
nistração, por carta registada com aviso de recepção, mas a exonera-
ção só produz efeitos 20 dias após aquela comunicação.

13.º

A exclusão de associados cabe à assembleia geral que decidirá por
uma maioria de dois terços dos agrupados presentes ou representados.

14.º

A associação extingue-se nos casos previstos na lei ou por decisão
da assembleia geral tomada por uma maioria de dois terços dos asso-
ciados.

15.º

Em tudo o mais omisso, aplicar-se-ão as disposições legais do Có-
digo Civil, que lhe respeitem.

Está conforme.

25 de Novembro de 2004. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007383470
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OSTARA — COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 940; identificação de pessoa colectiva n.º 506498158;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: of. 3 e 4/040901; pasta n.º 26 859.

Certifico que, pela escritura lavrada em 10 de Maio de 2004, no
6.º Cartório Notarial do Porto, cessou da função de gerente da socie-
dade em epígrafe, Maria Inês Machado Lema Sinde Pinto, por renún-
cia, tendo sido alterado o corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º do pacto
social da mesma sociedade, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OSTARA — Comércio
Internacional, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nove de Abril, 628,
freguesia de Paranhos, Porto.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de quatro
mil euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge Neves Oliveira Mou-
tinho e outra do valor nominal de mil euros pertencente à sócia Amélia
Maria Amaral Ramos.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

13 de Setembro de 2004. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007377144

SANTARÉM
ALCANENA

TRANSCARVALHO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 1074/
050314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/050314.

Certifico que, entre João António Carvalho, casado com Ermelin-
da Barreiros Lopes Carvalho, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua Principal, 344, Casais Romeiros, Bugalhos, Alcanena; e Mó-
nica Susana Lopes Carvalho Monteiro, casada com Paulo Manuel
Ribeiro Monteiro, na comunhão de adquiridos, residente na Rua Prin-
cipal, Casais Romeiros, Bugalhos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma TRANSCARVALHO — Transpor-
tes, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 344, no lugar de
Casais Romeiros, freguesia de Bugalhos, concelho de Alcanena.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem, nacional e internacional.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de quarenta e sete mil e quinhentos euros, pertencente
ao sócio João António Carvalho e uma do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencente à sócia Mónica Susana Lopes Carva-
lho Monteiro.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até dobro do capital social, desde
que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos repre-
sentativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os res-
pectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
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 a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Está conforme o original.

31 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 2005295469
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BENAVENTE

METALPANEL — COMÉRCIO DE DERIVADOS
DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1534/
040621; identificação de pessoa colectiva n.º 506746895;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 05/051207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação das funções de gerente, de Juan António de La Fuente
Pena, por renúncia em 1 de Dezembro de 2005.

13 de Abril de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
de Sousa Pinto Dias. 2012491928

AUTO-PNEUS DO PORTO ALTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 290/
881102; identificação de pessoa colectiva n.º 502059060; número
e data da apresentação: DC-1/051228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

16 de Maio de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
de Sousa Pinto Dias. 2012522440

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO BEBEDOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1564/
040922; identificação de pessoa colectiva n.º 500557969; número
e data da apresentação: DC-6/051216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

16 de Maio de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
de Sousa Pinto Dias. 2012522432

FOTO BENARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 104/
780818; identificação de pessoa colectiva n.º 500777926; número
e data da apresentação: DC-1/051220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2004.

16 de Maio de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
de Sousa Pinto Dias. 2012522459

ASSISTMOTOR II — ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1516/
040407; identificação de pessoa colectiva n.º 506843912; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/050506.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação à gerência, por deliberação de 31 de Março de 2004, de
António José Neves Braz, casado, residente na Rua de Miguel Torga,
13, 7.º, A, Massamá, Sintra.

27 de Março de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
de Sousa Pinto Dias. 2012491871

MAJOLAFI — COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE MODA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1337/
020801; identificação de pessoa colectiva n.º 506252876;

averbamento of. n.º 1 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 07 e 09/050201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerente de Maria José Martins Lopes
de Almeida Figueiredo, por renúncia em 27 de Janeiro de 2005.

2.º Nomeação de gerente, em 27 de Janeiro de 2005, de Isolinda
Maria Ramalho da Silva Marques, casada, residente na Urbanização
Portas do Sol, Rua do Dr. António Pedrosa, lote 11, rés-do-chão,
esquerdo, Benavente.

5 de Abril de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria da Conceição
de Sousa Pinto Dias. 2012491324

CARTAXO

ALMEIDA & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01851/
2000920; identificação de pessoa colectiva n.º P 507471121; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 09/20050920.

Certifico que Diogo Filipe dos Reis Almeida ou Diogo Filipe Reis
Almeida, solteiro, maior, residente em Casais Penedos, Pontével,
Cartaxo, e Rui Fernando Nunes Correia da Serra, casado com Carla
Susana Ferreira dos Santos Serra, na comunhão de adquiridos, residen-
te na Rua de Serpa Pinto, 14, 2.º, frente, Cartaxo, constituíram a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Almeida & Serra, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no Cartaxo, Rua de Serpa Pinto,

14, 2.º, frente, freguesia e concelho de Cartaxo.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encenar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de artigos de decoração e para o lar, têxteis e mobi-
liário, flores e plantas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

1 — Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pra-
ticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

8 de Maio de 2005. — A Escriturária Superior, Célia Paula J. S.
Vicente Paula. 2006674935

CARTIREGAS — CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01640/
20020515; identificação de pessoa colectiva n.º 506159175; nú-
mero e data do depósito: 455/20051117.
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Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

6 de Junho de 2006. — O Conservador, Serafim Froufe.
2012487858

DISTRISUMOS — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01231/
960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503592439; número
e data do depósito: 450/20051102.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de
2004.

6 de Junho de 2006. — O Conservador, Serafim Froufe.
2012487823

MOREIRA & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 00323/
770725; identificação de pessoa colectiva n.º 500682445; número
e data do depósito: 453/20051110.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de
2004.

6 de Junho de 2006. — O Conservador, Serafim Froufe.
2012487831

SSAB PORTUGAL, COMÉRCIO DE AÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01127/
940506; identificação de pessoa colectiva n.º 503203491; número
e data do depósito: 454/20051116.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de
2004.

6 de Junho de 2006. — O Conservador, Serafim Froufe.
2012487840

AMAROFRANGO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01452/
990910; identificação de pessoa colectiva n.º 504634283; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/20051214.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato social, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social: comércio a retalho de produ-
tos alimentares, em estabelecimento especializado, e actividades de
restauração, snack-bar, pastelaria e afins.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta da sociedade.

5 de Junho de 2006. — A Escriturária Superior, Célia Paula J. S.
Vicente Paula. 2006654802

SANTARÉM

RAUL PERIQUITO — GABINETE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03956/
010130; identificação de pessoa colectiva n.º 505328445; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/20051206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 28 de Novembro de 2005.

13 de Maio de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2011790603

SANTA C  —  TAC DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02974/
950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503407631; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 39/20051220.

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro de 2005, lavrada a
fl. 123 do livro n.º 1-I, do Cartório Notarial de João Carlos Cristó-
vão de Maia Rodrigues, em Lisboa, foi alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto ao n.º 1 do artigo 4.º, que fica com a seguin-
te redacção:

4.º

1 — O capital social é de catorze mil novecentos e sessenta e três
euros e noventa e quatro cêntimos, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas: duas perten-
centes à sociedade Manuel Esteves & Luís Frazão, L.da, no valor
nominal de seis mil cento e trinta e cinco euros e vinte e um cênti-
mos e uma outra no valor nominal de setecentos e quarenta e oito
euros e vinte cêntimos; uma pertencente à sociedade CIMAGEM —
 Centro de Imagens Médicas, L.da, no valor nominal de seis mil qui-
nhentos e oitenta e quatro euros e treze cêntimos; duas no valor
nominal de cento e quarenta e nove euros, pertencentes uma cada um
dos sócios, Leonel Inocêncio Sequeira Rodrigues e Carlos José Clara
dos Santos e uma no valor nominal de mil cento e noventa e oito
euros e quarenta cêntimos pertencente ao sócio Zahir Aly Sidi.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2011790778

SANTA C  —  TAC DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02974/
950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503407631; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 36/20051220.

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro de 2005, lavrada a
fl. 123 do livro n.º 1-I do Cartório Notarial de João Carlos Cristóvão
de Maia Rodrigues, em Lisboa, foi alterado o contrato da sociedade
em epígrafe, quanto ao artigo 7.º, que fica com a seguinte redacção:

7.º

1 — A representação da sociedade incumbirá a um gerente, que basta
para obrigar a sociedade.

2 — A gerência dispensada de caução, será exercida por sócios ou
não sócios, que vierem a ser nomeados em assembleia geral e com ou
sem remuneração.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

3 de Junho de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2011790760

REBOQUES CANAVERDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 507487508; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 05/06122005.

Certifico que, por documento particular de 15 de Novembro de
2005, Sónia Cristina Almeida da Conceição Canaverde, solteira, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Reboques Canaverde, Unipessoal,
L.da, e tem sede na Rua de José Relvas, 4, rés-do-chão, esquerdo, em
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Portela das Padeiras, Santarém, freguesia de Salvador, concelho de
Santarém.

2 — A sede poderá ser deslocada, quer no próprio concelho onde
fica estabelecida, quer para qualquer concelho limítrofe, por delibera-
ção da gerência, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

2.º

Constitui o objecto da sociedade o exercício da actividade de servi-
ço de pronto de socorro e oficina de desempanagens.

3.º

O capital social é da quantia de vinte e cinco mil euros, integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro, pertencente à sócia Sónia
Cristina Almeida da Conceição Canaverde.

4.º

A administração e gerência da sociedade fica confiada à sócia única
e à não sócia Maria Almeida Ramalho da Conceição Canaverde, ca-
sada, residente na Cerca da Meixeira, 21, 1.º, em Santarém, que desde
já ficam nomeadas gerentes, sendo sempre necessária a assinatura de
dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Artigo transitório

Desde já a sociedade assume as despesas da sua constituição, po-
dendo a gerência proceder ao levantamento da quantia depositada na
Agência de Santarém da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo na conta
com o n.º 40199473478 para a realização do seu capital social desti-
nados à aquisição de produtos e materiais afectos à sua actividade e
exercício.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2011790611

TOPOMILÍMETRO — SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 03079/
951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503572616; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/20051207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 2 de Dezembro de 2005.

13 de Maio de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010295650

JORGE PAIXÃO — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 507497678; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 01/20051220.

Certifico que, por documento particular de 23 de Fevereiro de 2005,
Diomar Jorge dos Santos, divorciado, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Paixão — Transportes, Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sede na Rua de Joaquim Pinheiro da Conceição,
13, freguesia de Amiais de Baixo, concelho de Santarém.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no transporte rodoviário de mercadorias.

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinquenta mil euros, representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Joaquim Jorge Neves
Paixão.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, de acordo com
o que for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Joaquim
Jorge Neves Paixão, desde já designado gerente e a um gerente com
capacidade profissional, a nomear em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade no Banco Totta para aquisição
de equipamento, bens de giro comercial e ainda para liquidação das
despesas de instalação bem como as da constituição e registo da socie-
dade.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2011790565

COMBUSTÍVEIS J. BRÍGIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 507314719; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 02/20051206.

Certifico que, por escritura lavrada em 3 de Agosto de 2005, a
fl. 81 do livro n.º 12-A do Cartório Notarial de Manuel Fontoura
Carneiro em Porto de Mós, entre Dina Maria Venda Morgado Brígi-
do e marido Joaquim Ribeiro Brígido, casados na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Combustíveis J. Brígido, L.da

2.º

1 — A sua sede está instalada em Valverde, freguesia de Alcanede,
concelho de Santarém.

2 — A gerência pode deslocar a sede destro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do país ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto comércio a retalho de combustíveis e lubrifican-
tes, serviço de cafetaria, bar e restaurante. Comércio por grosso e a
retalho de mármores e outras rochas ornamentais.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 — O capital social é de dez mil euros, corresponde à soma de
duas quotas: uma de valor nominal de nove mil e quinhentos euros
pertencente à sócia Dina Maria Venda Morgado Brígido e outra de
quinhentos euros, pertencente ao sócio Joaquim Ribeiro Brígido.

2 — As entradas dos sócios encontram-se realizadas em 50 % de-
vendo a restante metade ser realizada no prazo de um ano.

3 — A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 — A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da socie-
dade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, diferido
aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 — São nomeados gerentes ambos os sócios.
2 — A sociedade vincula-se pela assinatura de qualquer um dos só-

cios.
3 — A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.
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7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos.

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 — A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235 do

Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas equipamento ne-
cessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta aberta
em nome da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2011790581

TRANSRIACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 507541138; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 03/061205.

Certifico que, por escritura lavrada em 21 de Novembro de 2005,
a fl. 3 do livro n.º 20-A, do Cartório Notarial de Isabel Marques, em
Santarém, Jorge Manuel Duarte Raimundo, divorciado, e Frederico
José da Luz Raimundo, casado na comunhão de adquiridos com Carla
Cristina das Neves Silva Raimundo, constituíram a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSRIACHO, L.da, e tem a sua sede
no lugar de Torre do Bispo, freguesia de Achete, concelho de Santarém.

§ único. A sociedade poderá mediante deliberação da gerência, des-
locar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais, de representação, no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias, cargas e descargas e comércio de materiais para a construção
civil.

3.º

O capital social é da quantia de cinquenta mil euros e corresponde
à soma de duas quotas, uma pertencente ao primeiro outorgante no
valor de quarenta e sete mil e quinhentos euros e outra quota no valor
de dois mil e quinhentos euros, pertencente ao segundo outorgante.

4.º

A administração e representação da sociedade com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
gerentes nomeados em assembleia geral; ficam desde já designados
gerentes ambos os sócios Jorge Manuel Duarte Raimundo e Frederico
José da Luz Raimundo, este último com capacidade profissional reco-
nhecida pela Direcção-Geral dos Transportes Terrestres.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos nomeadamente na compra e venda de veículos au-
tomóveis de e para a sociedade, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios e a favor
dos seus descendentes. Nos restantes casos, a cessão carece de con-
sentimento da sociedade, a qual, em primeiro lugar e os sócios em
segundo, têm direito de preferência na cessão.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judicial

da quota;

d) Por falecimento do sócio titular, se os herdeiros no prazo de
30 dias após o falecimento, não nomearem o seu representante na
sociedade;

e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impe-
dir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o contrato
social.

§ único. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo de
90 dias a contar da data em que a gerência tiver conhecimento do
facto que a justifique.

7.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que ela ca-
recer, sendo deliberado em assembleia geral, quais as condições, no-
meadamente juro e prazo de reembolso.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, nos termos a estabelecer em assembleia geral, até ao décuplo do
capital social.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2011790590

TUDIPEDRA — TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01266/
800707; identificação de pessoa colectiva n.º 500994749; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/051216.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 2 de Dezembro de 2005.

3 de Junho de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2011790751

TORRES NOVAS

TURRISFAX — ASSESSORIA AGRÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01984/030211; identificação de pessoa colectiva n.º 506213056;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20051215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.
Cessação de funções de Cláudia Roussado Martins dos Santos, como

gerente, em 10 de Março de 2005, por renúncia.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2006. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2006681435

SETÚBAL
MONTIJO

MONTISECO — LAVANDARIA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 5, Centro Comercial E. Leclerc, loja
9, Afonsoeiro, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 02493/
991231; identificação de pessoa colectiva n.º 504786628.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2006. — A Adjunta do Conservador, Lisete Cardoso
Ferreira. 2008337383
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C. H. S. — SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ESPAÇOS
E ESPECTÁCULOS, L.DA

Sede: Estrada do Seixalinho, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 02501/
941019; identificação de pessoa colectiva n.º 503293628.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2006. — A Adjunta do Conservador, Lisete Cardoso
Ferreira. 2010683765

SOAFLOGAM — SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, Pegões, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 02890/
021108; identificação de pessoa colectiva n.º 506323269.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2006. — A Adjunta do Conservador, Lisete Cardoso
Ferreira. 2011071607

VINIPEGÕES — SOCIEDADE DE VINHOS, L.DA

Sede: Quinta do Pombal, Pegões, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 03043/
040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506730328.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2006. — A Adjunta do Conservador, Lisete Cardoso
Ferreira. 2011071615

FILIPE & TEODORO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de João XXIII, 257, rés-do-chão, esquerdo,
Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 02979/
030808; identificação de pessoa colectiva n.º 506653854.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2006. — A Adjunta do Conservador, Lisete Cardoso
Ferreira. 2008337391

SEQUEIRA & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de José Joaquim Marques, 113, rés-do-chão, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 00232/
520704; identificação de pessoa colectiva n.º 500244758.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2006. — A Adjunta do Conservador, Lisete Cardoso
Ferreira. 2005274470

B. S.  S.  — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Ponta Delgada, 184, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 02503/
000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504722395.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade os documen-
tos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2006. — A Adjunta do Conservador, Lisete Cardoso
Ferreira. 2001423489
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