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1. Contratos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Circunscrição Florestal do Centro

Núcleo Florestal do Centro Litoral

Anúncio

Concurso público n.º 9/CFC/NFCL/2006 — Venda
de material lenhoso

1 — Entidade pública adjudicante: Direcção-Geral dos Recursos
Florestais, com sede na Avenida de João Crisóstomo, 26-28, 1069-
-040 Lisboa, com o telefone 213124800 e telefax 213124980 e o
seguinte horário: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas
às 17 horas e 30 minutos.

2 — Objectivo do concurso: venda de cerca de 119 167 árvores,
com um volume presumível de 13 239 m3, constituindo 12 lotes.

3 — Localização das árvores: Perímetros Florestais das Dunas de
Mira (concelho de Mira) e da Charneca do Nicho (concelho de Lei-
ria).

4 — Documentação:

a) O processo do concurso pode ser examinado na sede da Circuns-
crição Florestal do Centro, sita na Quinta do Sequeiro, Rua do Cóne-
go Barreiros, 3500-093 Viseu, e no Núcleo Florestal do Centro Lito-
ral — Avenida Dinis, apartado 61, 2431-901 Marinha Grande, todos
os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos;

b) Pode ser adquirido, desde que solicitado em tempo útil, e me-
diante pagamento de 25 euros, e enviado ou entregue cópia do pro-
cesso aos interessados, no prazo de quatro dias úteis após a recepção
do pedido no Núcleo Florestal do Centro Litoral, na morada indicada
na alínea a) (telefone: 244570040; fax: 244570069).

5 — O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 10
de Outubro de 2006, no Parque Florestal do Engenho, na Marinha
Grande, podendo assistir todas as pessoas interessadas e intervir os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados cujos
documentos foram aceites pelo júri.

O acto público será iniciado por licitação verbal com lanços míni-
mos de 500 euros, finda a qual serão abertas as propostas.

As propostas, facultativas, devem ser entregues no início do acto
público.

6 — Os preços base dos lotes são os seguintes:

N.os 68 e 77/06: 15 000 euros;
N.os 69/06: 20 000 euros;
N.os 70, 72, 74, 75 e 76/06: 10 000 euros;
N.os 71 e 73/06: 8000 euros;
N.º 78/06: 30 000 euros;
N.º 79/06: 47 000 euros.

7 — O concorrente ao qual for adjudicado provisoriamente o lote
entrega ao júri o depósito provisório, para garantia da sua proposta,
em numerário ou cheque emitido à ordem da DGRF — Circunscrição
Florestal do Centro, nos valores a seguir indicados:

N.os 68 e 77/06: 1000 euros;
N.º 69/06: 1500 euros;
N.os 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76/06: 750 euros;
N.º 78/06: 2500 euros;
N.º 79/06: 3000 euros.

8 — A adjudicação é feita segundo o critério do preço mais alto.
9 — Não são admitidas a concurso propostas com variantes, que

envolvam alterações ao estipulado no processo do concurso.

10 — As propostas, verbais ou escritas, deverão ter uma validade
mínima de 90 dias a contar da data do acto público, considerando-se
prorrogado o prazo, por iguais períodos, para os concorrentes que
nada requeiram em contrário.

11 — A caução é de 5% do valor da adjudicação de cada lote.
12 — A Direcção-Geral dos Recursos Florestais reserva-se o direi-

to de não adjudicar definitivamente a venda de qualquer lote, restitu-
indo o depósito provisório.

13 — Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República: 4 de Setembro de 2006.

O Chefe de Divisão, Rui Rosmaninho. 3000215081

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
DGRF — Circunscrição Florestal DGRF — Núcleo Florestal do Centro
do Centro Litoral

Endereço Código postal
Rua do Cónego António Barreiros, 3500-093
Quinta do Soqueiro

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232427510 232427559

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cfcentro@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.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   77

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para execução do projecto AGRIS n.º 2004300015288 —
Mata Nacional de Leiria.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Operações de Silvicultura Preventiva em 706,43 ha:
Corte mecânico de mato em 539,59 ha;
Corte manual e mecânico de mato em 166,84 ha.
Infra-estruturas florestais:
Beneficiação de rede viária numa extensão de 5,4 km.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Mata Nacional de Leiria, concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.

Código NUTS
163 — CONTINENTE CENTRO — PINHAL LITORAL.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 77.23.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
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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
Valor estimado de 175 630 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 100 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% do valor da adjudicação, sem IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
PIDDAC/Medida AGRIS — Acção 3 — Gestão sustentável e estabilidade ecoló-
gica das florestas — Subacção 3.4 — Prevenção de riscos provocados por agentes
bióticos a abióticos, conforme Portaria n.º 327/2003, de 21 de Abril, alterada pela
Portaria n.º 149/2004, de 12 de Fevereiro.

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declarações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últi-
mos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta te-
nha ocorrido há menos de três anos;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três
anos;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto
do procedimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos montan-
tes, datas e destinatários, a comprovar por declarações destes ou, na sua falta e tra-
tando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
Descrição do equipamento técnico a utilizar pelo concorrente.

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
A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 8/CFC/NFCL/2006.

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

Data limite de obtenção 25 /10 /2006

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque à ordem de DGRF — Circunscrição Florestal do Centro, con-
tra recibo no acto da aquisição. Podem ser remetidos pelo correio, mediante paga-
mento antecipado da quantia referida e dos portes de correio.

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

26 /10 /2006
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

090 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
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou as pessoas de-
vidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /10 /2006
Hora: 10 horas. Local: no endereço indicado no anexo 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
PIDDAC/Medida AGRIS — Acção 3 — Gestão sustentável e estabilidade ecoló-
gica das florestas — Subacção 3.4 — Prevenção de riscos provocados por agentes
bióticos e abióticos, conforme Portaria n.º 327/2003, de 21 de Abril, alterada pela
Portaria n.º 149/2004, de 12 de Fevereiro.

* 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
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis — Apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244570040 244570069

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis — Apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244570040 244570069

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

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

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro
Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis — Apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244570040 244570069

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

4 de Setembro de 2006. — O Chefe de Divisão, Rui Rosmaninho.
3000215082
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Algarve

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
Administração Regional de Saúde Serviço de Aprovisionamento
do Algarve

Endereço Código postal
Largo de São Pedro, 15 8000-145

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289889900 289807942

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
arsalgarve@arsalgarve.min-saude.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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 1088/2006 — Aquisição do cinco sistemas de digitalização
de imagem de radiologia.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de circo sistemas de digitalização, leitura de IP’S e tratamento de ima-
gem radiológica.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os equipamentos a concurso serão entregues e instalados nos Centros de Saúde de
Silves, Albufeira, Loulé, Tavira e Vila Real de Santo António.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.11.10.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 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.1.1) Cauções e garantias exigidas
Será exigida ao adjudicatário a prestação de caução de 5% do valor total do forne-
cimento (com exclusão do IVA).

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado por verbas custeadas por dotações inscritas em
projecto plurianual no PIDDAC 2003/2007, com financiamento Nacional — capí-
tulo 50.º e fundos comunitários através do Programa de Iniciativa Comunitária
INTERREG III, Vertente A, financiado pelo FEDER.

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
Exigidos no programa de concurso.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Exigidos no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Exigidos 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   ¢

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 1088/2006.

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

Data limite de obtenção 10 /10 /2006

Custo: 50 euros (acrescidos de IVA) mais portes de correio, se aplicável. Moeda:
euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque ou numerário à Administração Regional de Saúde do Algarve ou enviado
à cobrança, quando solicitado.

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

13 /10 /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

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 todos os interessados, podendo nele intervir os concorrentes e seus
representantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /10 /2006
Hora: 10 horas. Local: sala de reuniões da ARS Algarve, Largo do Carmo, 7, Faro.

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
Fundos comunitários através do Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG
III, Vertente A, financiado pelo FEDER.
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Concurso aberto e autorizado por deliberação do conselho de administração de 22
de Agosto 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.

28 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Rui Lourenço. 1000305322

Direcção-Geral da Saúde

Hospitais da Universidade de Coimbra

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospitais da Universidade de Coimbra.
Endereço postal:
Avenida de Bissaya Barreto, 235.
Localidade:
Coimbra.
Código postal:
3000-075.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Hospitais da Universidade de Coimbra, Avenida de Bissaya Barreto, 235, 3000-
-075 Coimbra.
À atenção de:
Serviço de Aprovisionamento — Armazém 01 (riso rés-do-chão).
Telefone:
239400511.
Fax:
239705352.
Correio electrónico:
armazem01@huc.min-saude.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
Organismo de direito público.
Saúde.
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:
Fornecimento de reagentes para o Serviço de Anatomia Patológica.
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: HUC — Serviço de Anatomia Patológica (piso -3).
Código NUTS: PT162.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento de reagentes para o Serviço de Anatomia Patológica.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 24496500.
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:
Sim.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
(Conforme lista anexa ao caderno de encargos e programa de concurso.)
Fornecimento de reagentes para o Serviço de Anatomia Patológica.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Com início em: 01/01/2007.
Conclusão em: 31/12/2007.

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 adjudicado o fornecimento deverá prestar caução de
valor correspondente a 5% do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Com financiamento a inscrever na rubrica 3161 do orçamento financeiro dos
HUC. O(s) pagamento(s) ocorrerá(ão) nos termos e prazos a estabelecer contra-
tualmente com o(s) adjudicatário(s).

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:
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma
das situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.
Documentos comprovativos exigidos:
1) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de con-
tribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil
e domicílio, no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede,
filiais que interessem à execução do contrato, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, registo comercial e
das alterações do pacto social;
2) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I, referido no n.º 2
do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
3) Prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao INSA, nos
termos do despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série), do Ministro da Saúde, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho 2004.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do pro-
cedimento.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montan-
tes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e
tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente.

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:
Garantia de condições mínimas a nível da qualidade dos reagentes — 40;
Características funcionais — 30;
Preço — 25;
Prazos de entrega — 5.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
100026/2007.
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 documentos:
Data: 27/10/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 30,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Mediante prévio pagamento, em dinheiro, cheque ou vale postal emitido à ordem
do tesoureiro dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 30/10/2006.
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:
Data: 31/12/2007.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 31/10/2006.
Hora: 10.
Lugar: Hospitais da Universidade de Coimbra — Serviço de Aprovisionamen-
to (Armazém 01) piso rés-do-chão.
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Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado,
apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamen-
te credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Sim.
Calendário previsional para a publicação de anúncios ulteriores:
Trata-se de procedimento anual. O próximo anúncio deverá ser publicado em
Agosto de 2007.

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — Nos termos do n.º 2 do despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série), do Ministro
da Saúde, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 29 de Julho
de 2004, a não apresentação da prova de que têm a situação regularizada quanto
a taxas sobre a comercialização de medicamentos e ou produtos de saúde [ver
III.2) do ponto III.2.1) do presente anúncio] constitui fundamento de exclusão
do concurso.
2 — Critério normativo — apenas serão analisadas as propostas cujos produtos
estejam em conformidade com a Directiva n.º 98/79/CE, regulada pelos Decre-
tos-Leis n.os 306/97, de 11 de Novembro, e 189/2000, de 12 de Agosto.
3 — As ponderações indicadas no ponto IV.2.1) do presente anúncio devem
ser lidas em percentagem.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 04/09/2006.

4 de Setembro de 2006. — Pelo Serviço de Aprovisionamento —
Armazém 01, José António Bronze. 3000215110

Hospital de São Marcos

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospital de São Marcos.
Endereço postal:
Largo do Engenheiro Carlos Amarante, Apartado 2242.
Localidade:
Braga.
Código postal:
4701-965.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento.
À atenção de:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
253209045.
Fax:
253209092.
Correio electrónico:
apconcur@hsmbraga.min-saude.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
Organismo de direito público.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Medicamento para esclerose múltipla.
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: Hospital de São Marcos — Braga.

Código NUTS: PT112.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
600 ampolas de interferão BETA-1-A 6MU IM.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 24416000.
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: 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:

Conforme caderno de encargos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência

às disposições que as regulam:
Conforme caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:

Conforme caderno de encargos.
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:
Conforme caderno de encargos.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Conforme caderno de encargos.
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.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

600007.
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 documentos:
Data: 29/09/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 30.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Os documentos podem ser adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, me-
diante pagamento prévio em numerário ou cheque, na Tesouraria deste Hospi-
tal.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 09/10/2006.
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: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 10/10/2006.
Hora: 10.
Lugar: Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Conforme caderno de encargos.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 31/08/2006.

31 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Lino Mesquita Machado. 3000215061

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Serviços Sociais do Ministério da Educação

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
Serviços Sociais do Ministério Divisão de Refeitórios Alimentares
da Educação

Endereço Código postal
Rua de D. Estefânia, 195, 3.º, direito 1000-155 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+(351) 213164900 +(351) 213152927

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ssme.gp@kqnet.pt http://www.sg.min-edu.pt/ssme

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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   17

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Prestação de serviços para o fornecimento de refeições (almoços e merendas) nos
CEPI’s Aurélia de Sousa (Porto), D. João IV (Porto), Figueira da Foz, Biblioteca
Nacional (Lisboa) e Oeiras, em 2007. Até três anos após a assinatura do contrato
emergente do concurso público, pode a entidade adjudicante adoptar os procedi-
mentos previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
CEPI Aurélia de Sousa, Rua de Santos Pousada, 1327, 4000-490 Porto;
CEPI D. João IV, Rua de D. João IV, 435, 4000-298 Porto;
CEPI Figueira da Foz, Rua do Dr. Joaquim Sotto Mayor, 33, 3080-095 Figueira da
Foz;
CEPI Biblioteca Nacional, Rua Ocidental do Campo Grande, 83, 1749-081 Lisboa;
CEPI Oeiras, Rua de São Pedro do Areeiro, 16, 2780-296 Oeiras.

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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início \\ /\\ /\\\\ e/ou termo 31 /12 /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 das suas obrigações, o adjudicatário
deverá prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento com
exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão efectuados nos termos do estipulado no artigo 4.º das cláusu-
las jurídicas do caderno de encargos.

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, em
conformidade com o n.º 2 do artigo 3.º do programa do 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
Conforme os artigos 3.º, 10.º e 14.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o artigo 10.º do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o artigo 10.º do programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme os artigos 8.º e 10.º do programa do 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
A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 09 /10 /2006

Custo: 31,90 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário, cheque ou vale de correio em nome dos Serviços Sociais do Ministério
da Educação ou à cobrança.

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

09 /10 /2006
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
Conforme o n.º 1 do artigo 13.º do programa do concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 10 /10 /2006
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: sala de reuniões do edifício sede dos Serviços
Sociais do Ministério da Educação, Rua de D. Estefânia, 195, 3.º, esquerdo, Lis-
boa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

4 de Setembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Direcção,
J. Coelho Antunes. 3000215093
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

Instituto Regional de Ordenamento Agrário

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
Instituto Regional de Ordenamento Presidente do Instituto Regional
Agrário (I. R. O. A.) de Ordenamento Agrário

Endereço Código postal
Quinta de São Gonçalo, sem número 9504-541 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Portugal
Açores

Telefone Fax
296305620 296305639

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.1.2) 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 beneficiação e ampliação da nova sede do IROA na Matriz, Ribeira
Grande — ilha de São Miguel.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada consiste na adaptação de um edifício para a instalação da
nova sede do IROA, com trabalhos de ampliação numa área de cerca de 300 m2 e
trabalhos de beneficiação numa área de cerca de 290 m2.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Estrada Regional n.º 1 — 1.ª, freguesia da Matriz, concelho da Ribeira Grande, ilha
de São Miguel — Açores.

Código NUTS
PT 2000.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.26.27.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.26.28.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.

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 180 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
O concorrente a quem a empreitada for adjudicada terá que prestar, antes da celebra-
ção do contrato, uma caução correspondente a 5% do valor da adjudicação, nos
termos dos artigos 112.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a
qual será válida até à data da recepção definitiva dos trabalhos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, sendo
os pagamentos efectuados mensalmente com base na medição dos trabalhos executa-
dos de cada espécie com aplicação dos preços unitários às quantidades desses tra-
balhos realmente executados.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
a) Poderão apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, no momento em que se
apresentam a concurso, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras
públicas;
b) 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, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta;
c) No 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, pas-
sando o chefe do consórcio, devidamente indicado em tempo oportuno, a ser o
único interlocutor reconhecido pelo dono da obra.

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 a concurso os concorrentes que comprovem a sua idoneidade,
capacidade financeira e económica e técnica nos termos dos artigos 67.º e seguin-
tes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e do programa de concurso, nomea-
damente:
a) Os concorrentes titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas, emitido
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, e Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro):
i) Empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional na 1.ª
categoria e na classe correspondente ao valor global da proposta;
ii) As 1.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria da classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que lhe respeitam, caso o concorrente não recorra a su-
bempreiteiros, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia que,
não sendo detentores de certificado de classificação ou de alvará de empreiteiro de
obras públicas, apresentem o certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido, nos termos previstos no
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artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, por uma das entidades indica-
das no n.º 1 do anexo I ao programam de concurso tipo da Portaria n.º 104/2001, de
21 de Fevereiro;
c) Concorrentes do espaço económico europeu e os referidos na alínea d) do ar-
tigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de certificado
de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem o certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem o certificado
a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;
d) Concorrentes que não se encontram em nenhuma das situações referidas no arti-
go 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
e) Concorrentes que apresentem nos três últimos anos e nas condições referidas na
Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto:
i) Um rácio liquidez geral igual ou superior a 105,00;
ii) Um rácio autonomia financeira igual ou superior a 8,00;
iii) Um rácio do grau de cobertura do imobilizado igual ou superior a 120,45;
f) Concorrentes que apresentem no seu curriculum:

i) A execução de uma obra de natureza da obra posta a concurso, de valor não in-
ferior a 160 800 euros, correspondente a 60% do valor para efeito do concurso
nos últimos cinco anos, devidamente comprovadas por declarações dos donos da
obra;
ii) Adequação de equipamento e de ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
iii) 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
Encontra-se estipulada no artigo 15.5 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Encontra-se estipulada no artigo 15.6 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Encontra-se estipulada no artigo 15.7 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 Condições mais vantajosas de preço — 50%;
2 Condições mais vantajosas de prazo — 30%;
3 Qualidade 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.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 2/I. R. O. A./2006.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 020 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 300 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido a favor do IROA, no serviço indicado em I.1).
As cópias do processo de concurso serão fornecidos no prazo máximo de seis dias
contados a partir da data de recepção do respectivo pedido por escrito.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora: até às 17 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 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
O acto de abertura das propostas é público; contudo, só poderão intervir nesse
acto as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, nos termos do programa do concurso, devendo exibir, além da credencial, o
respectivo documento de identificação.

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: Instituto Regional de Ordenamento Agrário [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

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
Preço base do concurso: 268 000 euros, com exclusão do IVA.
O prazo de recepção das propostas referido em IV.3.3) começa a contar-se no dia
seguinte ao da publicação do anúncio no Diário da República.

O acto público do concurso referido em IV.3.7.2) começa a contar-se no dia seguin-
te ao da publicação do anúncio no Diário da República.

O ponto IV.3.6) deverá conformar-se com o disposto no n.º 1 do artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pelo que o prazo aí referido deverá contar-se
a partir da data do acto público, e não da data de recepção das propostas.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

* 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.

24 de Agosto de 2006. — O Presidente do IROA, André Manuel
Pereira de Viveiros. 1000305128

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DO PORTO

Faculdade de Economia

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Endereço postal:
Rua do Dr. Roberto Frias, sem número.
Localidade:
Porto.
Código postal:
4200-464.
País:
Portugal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Faz-se público que é anulado o procedimento do concurso público para presta-
ção de serviços de vigilância e segurança com a Ref.ª 787/2006 VIG, publicado
no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 128, de 5 de Julho de
2006, por despacho de 10 de Agosto de 2006 do director da Faculdade de
Economia do Porto, com as seguintes razões fundamentais:
1) A existência de parecer jurídico que identifica fragilidades no concurso que
indiciam fortes probabilidades da sua impugnação e consequente paralisação;
2) A existência no programa de concurso de uma mistura de critérios que di-
ficultará a análise isenta e rigorosa de propostas;
3) A existência de contestação por parte de alguns interessados contra os ter-
mos do concurso;
4) Os motivos acima expostos evidenciam que é crucial anular o procedimento
do concurso nos termos do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e proceder à abertura de novo procedimento, que ofereça melhores garan-
tias do seu normal andamento e conclusão através de peças processuais, quer
técnicas, quer jurídicas, que cumpram os princípios da transparência, igualdade
de oportunidades e o interesse público em causa.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 25/08/2006.

25 de Agosto de 2006. — O Director da Faculdade de Economia
do Porto, José da Silva Costa. 3000215109

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

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 Arouca Presidente da Câmara

Endereço Código postal
Praça do Município 4540-100

Localidade/Cidade País
Arouca Portugal

Telefone Fax
256940220 259943023

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cm.arouca@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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   02

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Circuitos especiais de transportes escolares.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução dos circuitos especiais de transportes escolares a seguir indicados no
ano lectivo de 2006-2007:

Nú-
Localidades Alunos

Quiló-
mero metros

4 Bustelo, Adaúfe, Chão de Espinho, Porto Escuro, Bustelo 9 1 5
9 Donim, Paço, Donim ............................................................... 3 1 0

1 3 Donim, Bouças, Entroncamento, Donim .............................. 2 1 0
2 0 Nonininha, Bustelo, Vila Nova, Várzeas, Paço, Noninha 1 4 2 1
2 1 Gamarão de Cima, Gamarão de Baixo, Mealha, Gamarão de

Cima ....................................................................................... 6 8,6
2 2 Rio de Frades, Ponte de Telhe, Rio de Frades ................... 6 1 0
2 3 Presa, Santa Maria do Monte, Boavista, Presa ................... 1 3 6
2 4 Souto Redondo, Provizende, Souto Redondo .................... 4 6,6
2 5 Covelo de Paivó, Bouceguedim, Ponte de Telhe, Covelo

de Paivó ................................................................................ 1 0 14,6
2 9 Vila Viçosa, Espiunca, Melres, Vila Cova, Vila Viçosa .... 7 8
3 2 Soutelo, Regada, Tojal, Soutelo ............................................ 5 6
3 4 Fundo do Arreçaio, Ventuzelas, Pé do Monte, Parada, Mou-

ras, Novais, Boavista, Fundo do Arreçaio ...................... 8 1 3
3 7 Lourosa de Matos, Escola Primária de Urrô, Lourosa de

Matos ..................................................................................... 4 10,6

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
No município de Arouca, entre as localidades antes referidas.

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
Execução de 13 circuitos especiais de transportes escolares.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 300  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
Caução prestada por qualquer das formas legalmente admitidas, na importância cor-
respondente a 5% do valor estimado da adjudicação, tendo em consideração o pre-
ço diário proposto e o número de dias de aulas previsível.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado, na sua totalidade, pelo orçamento municipal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer agrupamentos de empresas ou grupos de empresas sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, mas, em caso de adjudica-
ção, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, por
qualquer uma das formas de associação reguladas pelo quadro legal vigente.

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
1 — A todos os circuitos:
Podem candidatar-se ao concurso, nos termos do disposto na Portaria n.º 766/84,
de 27 de Setembro, as seguintes entidades:
a) Empresas de transporte colectivo de passageiros;
b) Industriais de transportes em veículos ligeiros de aluguer para passageiros con-
correndo com veículos licenciados para aquela actividade;
c) Agências de viagens e turismo concorrendo com veículos licenciados para a re-
alização de circuitos turísticos ou excursões colectivas no País;
d) Pessoas colectivas de direito público ou de utilidade pública e cooperativas de
ensino que à data da abertura do concurso disponham já de veículos adequados
para o efeito.
2 — Aos circuitos n.os 4, 23 e 25:
Além das entidades referidas no número anterior, também podem concorrer outras
pessoas, singulares ou colectivas, que disponham de meios adequados à execução
do transporte escolar.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 8.1 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no ponto 8.1 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 8.1 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.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
A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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: 7,48 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:

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 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

180 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
Concorrentes e as pessoas por estes credenciadas, nos termos e condições previstos
no programa de concurso.

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

Hora: 9 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.

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

29 /08 /2006

29 de Agosto de 2006. — Presidente da Câmara, José Artur Tava-
res Neves. 1000305319

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE

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 Alvaiázere Presidente do Júri do Concurso
Divisão Administrativa e Financeira

Endereço Código postal
Rua do Dr. Furtado dos Santos 3250-100

Localidade/Cidade País
Alvaiázere Portugal

Telefone Fax
236650140 236650148

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-alvaiázere.pt www.cm-alvaiázere.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   06

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços de locação financeira.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Locação financeira para financiamento de um camião marca SCANIA.

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

Código NUTS
PT164 CONTINENTE CENTRO — PINHAL INTERIOR NORTE.
PT164 CONTINENTE CENTRO — PINHAL INTERIOR NORTE.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 66.14.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
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Objectos66.14.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
Financiamento total da aquisição de um camião, no valor de 99 560 euros mais IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 360  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
É dispensada a prestação de caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será feito através do orçamento municipal, em 48 prestação mensais.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de concorrentes, os quais devem
assumir a forma jurídica de consórcio externo de responsabilidade solidária, no
momento em que lhes seja adjudicada a prestação de serviços e dentro do prazo
compreendido para apresentação dos documentos exigíveis para outorga do respec-
tivo 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 ter a capacidade técnica e financeira necessárias ao cumpri-
mento de contrato a celebrar, ter as autorizações e ou certificados legalmente habi-
litados para o exercício da actividade objecto do presente concurso e não devem
encontrar-se em qualquer das situações de impedimentos previstas no artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
O júri do concurso poderá, a qualquer momento, exigir aos concorrentes, fixando o
prazo para a sua entrega, outros documentos destinados a comprovar as suas decla-
rações, nos termos previstos no artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De declaração emitida conforme modelo do anexo I ao programa do concurso;
De declaração na qual os concorrentes indiquem a denominação social, número 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 matriculada e o seu
número de matrícula nessa conservatória;
Dos documentos exigidos nos termos dos n.os 2 a 8 do artigo 10.º do programa de
concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos comprovativos da entrega de IRC, relativos aos últimos três exercí-
cios, na qual se reconheça o carimbo de «Recebido», ou menção equivalente, efec-
tuada pelos serviços fiscais competentes.
Declaração, passada sob compromisso de honra, na qual o concorrente indique,
relativamente aos anos 2003, 2004 e 2005, o volume global dos seus negócios e
dos de prestação de serviços análogos aos do objecto do presente procedimento
concursal.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais serviços similares efectuados nos últimos três anos, respecti-
vos montantes, datas e destinatários.

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
Documento comprovativo em como o concorrente está legalmente autorizado a
exercer a actividade de locação financeira em território nacional, cf. Decreto-Lei
n.º 298/92, de 31 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 72/95, de 15 de Abril, e Decreto-
-Lei n.º 285/2001, de 3 de Novembro.

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.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
A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 25 /09 /2006.

Custo: 17,62 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:

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

12 /10 /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
Todas as pessoas estão autorizadas a assistir ao acto público, mas só poderão inter-
vir aquelas que se demonstrarem estar devidamente credenciadas pelos concorren-
tes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /10 /2006
Hora: 11 horas. Local: Edifício dos Paços do Município de Alvaiázere — Sala de
Sessões.

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.

ANEXO B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

1) Nomenclatura

1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 66.14.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos66.14.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, 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.

25 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Paulo Tito
Delgado Morgado. 3000215071

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢
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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 do Barreiro

Endereço Código postal
Rua de Miguel Bombarda 2830-355 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068000 212068001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.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   75

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do concurso público internacional é a prestação de serviços de seguran-
ça e vigilância das instalações camarárias situadas em Parque da Cidade (Casqui-
lhos), Nicola, Mercado 1.º de Maio, Biblioteca Municipal, Jardim-de-Infância Cida-
de Sol, Pavilhão Municipal (Cidade Sol), Mercado Abastecedor, Mercado de Santo
André, Mercado do Lavradio, Centro Comunitário do Lavradio, Convento Madre
Deus da Verderena, ex-Tribunal Judicial, Espaço J, Central de Coina, Central da
Penalva, Central de Vila Chã, Central de Vale Romão, Central de Sete Portais, Cen-
tral do Alto da Paiva e Central dos Fidalguinhos (Loios).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os locais onde se realizará a prestação de serviços são nas instalações camarárias
situadas em Parque da Cidade (Casquilhos), Nicola, Mercado 1.º de Maio, Biblio-
teca Municipal, Jardim-de-Infância Cidade Sol, Pavilhão Municipal (Cidade Sol),
Mercado Abastecedor, Mercado de Santo André, Mercado do Lavradio, Centro
Comunitário do Lavradio, Convento Madre Deus da Verderena, ex-Tribunal Judici-
al, Espaço J, Central de Coina, central da Penalva, Central de Vila Chã, Central de
Vale Romão, Central de Sete Portais, Central do Alto da Paiva e Central dos
Fidalguinhos (Loios).

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 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
Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações assumidas, o
adjudicatário prestará caução de 5% do valor global anual do contrato, com exclu-
são do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As facturas, a emitir pelo adjudicatário, serão mensais e o pagamento mensal, de-
vendo o seu processamento ter lugar nos prazos e condições fixados pelas dispo-
sições legais que regulam o processamento, liquidação e pagamento de despesas
públicas.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
De acordo com o 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
De acordo com o programa de concurso.

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o 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. Características técnicas = 50%, sendo:
a) Certificado de Qualidade, emitido por organismo nacional, de como a empresa
cumpre os requisitos da NP EN ISO 9001: 2000 = 20%;
b) Características técnicas dos equipamentos de videovigilância, a instalar, relati-
vos ao Sistema de CCTV «Circuito Fechado de Televisão» = 15%;
c) Características técnicas dos equipamentos de videovigilância, a instalar, relativos
ao Sistema de Detecção de Intrusão = 10%;
d) Características técnicas das portas tipo blindadas, com acesso controlado por
chave, ou código, ou cartão magnético = 3%;
e) Número de módulos teóricos e práticos e respectivo número de horas por módu-
lo, em acções de formação profissional/reciclagem de vigilantes = 2%.
2. Preço e condições de pagamento = 30%, sendo:
a) Preço anual e preço mensal por instalação camarária = 25%;
b) Condições de pagamento mensal = 5%.
3. Serviços semelhantes e cartas abonatórias com referências de clientes = 15%,
sendo:
a) Cartas com referências abonatórias de clientes, relativas à qualidade dos serviços
a eles prestados, aplicando o sistema integrado de segurança, nomeadamente sistema
de CCTV com televigilância, sistema de detecção de intrusão, vigilância humana em
postos fixos, rondas e piquetes de intervenção = 10%;
b) Lista de serviços semelhantes prestados, por cliente, aplicando esse sistema in-
tegrado de segurança = 5%.
4. Prazo de garantia e prazo de fornecimento e montagem dos equipamentos = 5%,
sendo:
a) Prazo de garantia dos equipamentos de videovigilância e das portas tipo blin-
dadas = 3%;
b) Prazo de fornecimento e montagem dos equipamentos de videovigilância e das
portas tipo blindadas, no estado de acabados e prontos a funcionar, em todas as
instalações camarárias/centrais de água = 2.

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 \\ /\\ /\\\\ ou 057 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 30 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Contra a entrega, em numerário, multibanco, cheque ou vale postal (à ordem da
Câmara Municipal do Barreiro).

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

\\ /\\ /\\\\ ou 057 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia
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

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 090 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
Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, só podendo intervir os con-
correntes ou seus representantes, devidamente credenciados para o efeito.

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: Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal do Barreiro, Rua de Miguel Bombarda.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
As propostas serão entregues até às 17 horas do 57.º dia a contar da data do envio
do anúncio para publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da

União Europeia, pelos concorrentes na Divisão de Gestão Financeira — Secção de
Compras da Câmara Municipal do Barreiro, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção. Considera-se, para efeitos deste prazo, os dias
seguidos de calendário e não se incluindo, na contagem do prazo, o dia do envio,
em conformidade com os artigos 6.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
72.º do Código do Procedimento Administrativo.
O acto público do concurso realizar-se-á no dia útil imediato à data limite para a
apresentação das propostas.

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

04 /09 /2006

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Secção de Compras

Endereço Código postal
Rua de José Magro, 2-A 2830-350 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068610 212068604

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Divisão Comercial

Endereço Código postal
Rua de Miguel Bombarda 2830-355 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068000 212068001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.pt

4 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho. 3000215068

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 do Barreiro

Endereço Código postal
Rua de Miguel Bombarda 2830-355 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068000 212068001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.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   75

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do concurso público internacional é a prestação de serviços de limpe-
za das instalações camarárias situadas em Paços do Concelho, Rua de José Ma-
gro, Comissão Protecção Menores, Parque Catarina Eufémia, ex-Tribunal Judicial
e Área Exposições, Galeria Municipal, Biblioteca Municipal, Pólo Biblioteca da
Junta Freguesia Verderena, Fórum Juvenil, Piscina Municipal, Luso, Largo de
Alexandre Herculano, Reservas Museológicas, Nicola, Conselho de Moradores,
Pavilhões, Gabinete P. Veterinário, Rua de Teresa Borges, Tipografia, Convento
da Verderena, Parque da Cidade e AMAC, Cemitério Lavradio, Cemitério Falhais,
Cemitério Vila Chã, Pavilhão Municipal, Centro Social Quinta da Mina, Centro
Educação Ambiental Mata da Machada, Serviços Municipalizados Transportes
Colectivos Barreiro.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os locais onde se realizará a prestação de serviços são nas instalações camarárias
situadas em Paços do Concelho, Rua de José Magro, Comissão Protecção Menores,
Parque Catarina Eufémia, ex-Tribunal Judicial e Área Exposições, Galeria Munici-
pal, Biblioteca Municipal, Pólo Biblioteca da Junta Freguesia Verderena, Fórum
Juvenil, Piscina Municipal, Luso, Largo de Alexandre Herculano, Reservas Museo-
lógicas, Nicola, Conselho De Moradores, Pavilhões, Gabinete P. Veterinário, Rua
de Teresa Borges, Tipografia, Convento da Verderena, Parque da Cidade e AMAC,
Cemitério Lavradio, Cemitério Falhais, Cemitério Vila Chã, Pavilhão Municipal,
Centro Social Quinta da Mina, Centro Educação Ambiental Mata da Machada, Ser-
viços Municipalizados Transportes Colectivos Barreiro.

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 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
Com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações assumidas, o
adjudicatário prestará caução de 5% do valor global anual do contrato, com exclu-
são do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As facturas, a emitir pelo adjudicatário, serão mensais e o pagamento será mensal,
devendo o seu processamento ter lugar nos prazos e condições fixados pelas dispo-
sições legais que regulam o processamento, liquidação e pagamento de despesas
públicas.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
De acordo com o programa de concurso.
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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
De acordo com o programa de concurso.

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o 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
a) Preço e condições de pagamento = 50%;
b) Qualidade = 45%:
b.1) Número total de recursos humanos a utilizar, por instalação e respectivas fun-
ções = 15%;
b.2) Plano de trabalhos da prestação de serviço = 15%:
b.2.1) Número de horas diárias, por instalação = 7,5%;
b.2.2) Horário a praticar, por instalação = 7,5%;
b.3) Número e tipo de equipamentos afectos ao serviço, outros meios de apoio téc-
nico e produtos de limpeza a utilizar = 15%;
c) Referências abonatórias = 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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 057 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 30 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Contra a entrega, em numerário, multibanco, cheque ou vale postal (à ordem da
Câmara Municipal do Barreiro).

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

\\ /\\ /\\\\ ou 057 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia

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 090 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
Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, só podendo intervir os con-
correntes ou seus representantes, devidamente credenciados para o efeito.

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: 16 horas. Local: Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal do Barreiro, Rua de Miguel Bombarda.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
As propostas serão entregues até às 17 horas do 57.º dia a contar da data do envio
do anúncio para publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da

União Europeia, pelos concorrentes na Divisão de Gestão Financeira — Secção de
Compras da Câmara Municipal do Barreiro, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção. Considera-se, para efeitos deste prazo, os dias
seguidos de calendário e não se incluindo, na contagem do prazo, o dia do envio,
em conformidade com os artigos 6.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
72.º do Código do Procedimento Administrativo.
O acto público do concurso realizar-se-á no dia útil imediato à data limite para a
apresentação das propostas.

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

04 /09 /2006

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Secção de Compras

Endereço Código postal
Rua de José Magro, 2-A 2830-350 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068610 212068604

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Divisão Comercial

Endereço Código postal
Rua de Miguel Bombarda 2830-355 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068000 212068001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.pt

4 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho. 3000215069

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 do Barreiro

Endereço Código postal
Rua de Miguel Bombarda 2830-355 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068000 212068001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.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 £



Diário da República, 2.ª série — N.º 177 — 13 de Setembro de 2006 (Parte Especial)18 792

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   66

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do concurso público internacional é a prestação de serviços na área de
seguros.

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

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 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
Para garantia de exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao
adjudicatário a prestação de caução, de valor igual a 5% sobre o valor total da
adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado à data de vencimento das apólices.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
De acordo com o 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
De acordo com o programa de concurso.

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
De acordo com o 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
a) Menor quantitativo do total de prémios do conjunto dos ramos = 45%;
b) Maior valor de bónus a conceder à carteira existente, conjugado com a taxa má-
xima de bónus e menor agravamento por sinistralidade (ramo automóvel) = 25%;
c) Menor valor das franquias do ramo (responsabilidade civil) = 15%;
d) Menor valor das franquias no ramo (acidentes pessoais) = 15%.

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 \\ /\\ /\\\\ ou 057 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 30 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Contra a entrega, em numerário, multibanco, cheque, ou vale postal (à ordem da
Câmara Municipal do Barreiro).

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

\\ /\\ /\\\\ ou 057 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia

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 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
Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, só podendo intervir os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.

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: 11 horas. Local: Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal do Barreiro, Rua de Miguel Bombarda.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
As propostas serão entregues até às 17 horas do 57.º dia a contar da data do envio
do anúncio para publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da

União Europeia, pelos concorrentes na Divisão de Gestão Financeira — Secção de
Compras da Câmara Municipal do Barreiro, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção. Considera-se, para efeitos deste prazo, os dias
seguidos de calendário e não se incluindo, na contagem do prazo, o dia do envio,
em conformidade com os artigos 6.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
72.º do Código do Procedimento Administrativo.
O acto público do concurso realizar-se-á no dia útil imediato à data limite para a
apresentação das propostas.

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

04 /09 /2006

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Secção de Compras

Endereço Código postal
Rua de José Magro, 2-A 2830-350 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068610 212068604

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Barreiro Divisão Comercial

Endereço Código postal
Rua de Miguel Bombarda 2830-355 Barreiro

Localidade/Cidade País
Barreiro Portugal

Telefone Fax
212068000 212068001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-barreiro.pt www.cm-barreiro.pt

4 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho. 3000215070
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

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 Funchal Secção Administrativa de Obras
DOP — Divisão de Arruamentos Públicas

Endereço Código postal
Praça do Município 9004-512

Localidade/Cidade País
Madeira — Funchal Portugal

Telefone Fax
291241549 ou 291211000 291241549

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.cm-funchal.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
Conclusão do alargamento da Vereda das Moças — São Gonçalo.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consiste no alargamento da Vereda das Moças numa extensão de 200 m, em
São Gonçalo, incluindo todos os trabalhos de terraplanagem, construção de muros
de suporte em betão ciclópico, de acordo com o desenho muros de suporte tipo,
reposição de serventias de acesso aos terrenos existentes, incluindo diversos traba-
lhos acessórios, execução de rede de água potável, rede de esgotos domésticos e
pavimentação.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Vereda das Moças, freguesia de São Gonçalo, município do Funchal, Madeira, Por-
tugal.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 45.23.1; subcategoria 45.23.12.

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 preço base do concurso é de 418 000 euros, com exclusão do 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
O valor da caução será de valor correspondente a 5% do preço total da adjudi-
cação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado pelo orçamento camarário/contrato-programa.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos no n.º 15 do programa de concurso.
No 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 associação regulada pelo quadro legal vigente.

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 deverão ser titulares do alvará de construção, emitido pelo IMO-
PPI, com as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser da classe que cubra o valor glo-
bal da sua proposta;
5.ª subcategoria da 2.ª categoria na classe correspondente a parte dos trabalhos a
que respeite.
Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem 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.

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos 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 (1.º critério) — ponderação = 0,60; analisado através do valor da pro-
posta do concorrente, atendendo à pontuação obtida numa escala de 0 a 20 valores,
calculada pela seguinte expressão matemática:

Pi = Vmin × 20/Vi

em que:
Pi = pontuação de cada proposta do 1.º critério;
Vmin = valor da proposta mais baixa;
Vi = valor de cada proposta;
i varia de 1 até o número de propostas concorrentes e aceites;
Considerando:
Exclusão para Vi > 1,25 × Vb — Proposta consideravelmente elevada, nos termos
do Acórdão n.º 18/2001, de 27 de Março — 1.ª Secção Pleno proferida no Recurso
Ordinário 14/2001, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 21 de
Abril de 2001.
Em que:
Vi = valor de cada proposta;
Vb = valor base do concurso.
2 — Valia técnica da proposta — ponderação = 0,30, subdividido através dos se-
guintes subcritérios:
2.1 — Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra
e plano de equipamento — ponderação = 0,20;
2.2 — Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra — pondera-
ção = 0,10.
Cada subcritério será pontuado numa escala de 0 a 20 valores.
3 — Garantia de cumprimento do prazo — ponderação = 0,10.
A pontuação será atribuída mediante as garantias de cumprimento do prazo de for-
necimento com a seguinte pontuação:
Inertes — 4 valores;
Betão pronto — 8 valores;
Massas betuminosas — 8 valores.
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4 — A classificação final resultará da média ponderada das classificações obtidas
em cada um dos critérios:
[Média ponderada = 0,60 × (pontuação 1.º critério) + 0,20 × (pontuação 1.º subcri-
tério) + 0,10 × (pontuação 2.º subcritério) + 0,10 × (pontuação 3.º critério)]
Todos os valores são sempre arredondados à segunda casa decimal.

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
39/DOP/SA/06.

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: 639,20 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Acrescido de 15% de IVA, a pagar em dinheiro ou cheque visado a favor da tesou-
reira da Câmara Municipal do Funchal, depois de pedido por escrito.

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

030\ 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 público do concurso as pessoas que para o efeito esti-
verem credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: na sala de reuniões da Câmara Municipal do Funchal.

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 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.

28 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Bruno
Miguel Camacho Pereira. 1000305311

CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS

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 Góis DOUA — Divisão de Obras,

Urbanismo e Ambiente

Endereço Código postal
Praça da República 3330-310

Localidade/Cidade País
G ó i s Portugal

Telefone Fax
235770110 235770114

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
correio@cm-gois.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
Concurso público: Zona Industrial de Vila Nova do Ceira — implantação.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trabalhos diversos/movimento de terras/esgotos domésticos/águas, pluviais/águas/
pavimentação/electricidade.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Trabalhos diversos/movimento de terras/esgotos domésticos/águas, pluviais/águas/
pavimentação/electricidade.

Código NUTS
PT164 CONTINENTE CENTRO — PINHAL INTERIOR NORTE.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Grupo 45.11.2 (trabalhos de escavação e terraplanagens); grupo 45.21.41 (traba-
lhos de construção de redes urbanas ou locais de águas e esgotos); 45.21.44 (Tra-
balhos de construção de linhas subterrâneas locais para distribuição de electricida-
de), 45.21.46 (Trabalhos de construção de linhas subterrâneas locais de
telecomunicações).

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
Trabalhos descritos no mapa de trabalhos pelo valor base de 206 542,43 euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

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
5% do valor total do contrato, com exclusão do IVA.

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 é assegurado através do orçamento do município de Góis, nos
termos do artigo 212.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
Agrupamento de empresas, mesmo que entre elas não exista qualquer modalidade
jurídica de associação, desde que todas elas satisfaçam as disposições legais rela-
tivas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas.

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
1.ª e 9.ª subcategorias da classe correspondente ao valor global da proposta.
1.ª e 6.ª subcategorias da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializa-
dos.
A titularidade dos alvarás prova-se pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa. Declaração comprovativa da situação tributária regu-
larizada, emitida pela repartição de finanças do domicílio ou sede.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês de abertura do concurso, ou
no mês anterior, que mencione as responsabilidades da empresa no sistema finan-
ceiro;
Cópia das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS e ou IRC,
correspondentes aos últimos três anos, na qual se contenha o carimbo «recibo»;
Cópia do alvará emitido pelo IMOPPI;
Deverão os indicadores de liquidez geral e de autonomia financeira estar de acordo
com os valores de referência constantes na Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentos comprovativos exigidos constantes do programa de concurso e cader-
no 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.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 Valor da proposta — 70%;
2 Valia técnica 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
A/26-51.

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

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

Custo: 300 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento efectuado aquando do levantamento do processo.

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

044 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

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 as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credencia-
das pelos concorrentes.

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

Hora: 10:10. Local: Câmara Municipal de Góis.

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 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.

4 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, José Girão Vi-
torino. 1000304984

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

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 Montalegre Presidente do Júri do Concurso
Departamento de Administração
e Finanças

Endereço Código postal
Edifício dos Paços do Concelho, 5470-214 Montalegre
Praça do Município

Localidade/Cidade País
Montalegre Portugal

Telefone Fax
276510200 276510201

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
municipio@cm-montalegre.pt www.cm-montalegre.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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de um tractor de rastos, equipado com bulldozer e ripper.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de tractor de rastos, equipado com bulldozer e ripper, com as caracte-
rísticas fundamentais constantes do artigo 17.º do respectivo caderno de encargos.
A aquisição em causa será, em momento subsequente, a financiar por leasing.

O valor estimado da aquisição situa-se nos 200 000 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Praça do Município, Vila de Montalegre, 5470-214 Montalegre.

Código NUTS
PT 118 Continente Norte — Alto Trás-os-Montes.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 29.52.11.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A aquisição tem por objecto apenas um equipamento, cujo custo estimado é de
200 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 180\ a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
É dispensada a prestação de caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será feito com recurso a leasing mobiliário, a contratar para o efeito
em momento posterior à data de adjudicação.
Os encargos resultantes da operação financeira a concretizar serão suportados pelo
orçamento do município de Montalegre.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamento de concorrentes, o qual deve as-
sumir a forma jurídica de consórcio externo de responsabilidade solidária, no mo-
mento em que lhe seja 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 ter a capacidade técnica e financeira necessária ao cumpri-
mento do contrato a celebrar, ter as autorizações e ou certificados legalmente exigi-
dos para o exercício da actividade objecto do presente concurso e não devem en-
contrar-se em qualquer das situações de impedimento previstas no artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
O júri do concurso poderá, a qualquer momento, exigir aos concorrentes, fixando-
-lhes prazo para a sua entrega, outros documentos destinados a comprovar as suas
declarações, nos termos previstos no artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
De declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao programa de con-
curso.
De declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao programa de con-
curso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos comprovativos da entrega de IRC, relativos aos últimos três exercí-
cios, na qual se reconheça o carimbo de «Recebido» ou menção equivalente, efec-
tuada pelos serviços fiscais competentes.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Lista dos principais fornecimentos similares efectuados nos últimos três anos,
respectivos montantes, datas e destinatários;
b) Identificação das máquinas a fornecer, com a respectiva ficha técnica;
c) Certificado de conformidade emitido por instituto ou serviço oficial encarregue
do controlo da qualidade, com competência reconhecida e que ateste a conformida-
de do bem devidamente identificado, mediante referência a certas especificações ou
normas nacionais e ou europeias [designadamente a directiva Máquinas (actualmen-
te a Directiva n.º 98/73/CE, de 22 de Junho, alterada pela Directiva n.º 98/79/CE,
de 27 de Outubro)].

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   ¢

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
DAF/DP/PROC. n.º 21/2006.

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

Data limite de obtenção 21 /10 /2006

Custo: 25 euros, IVA incluído. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O fornecimento de cópias, em suporte de papel ou digital, de colecções completas
do processo de concurso está dependente de solicitação, por escrito, e mediante o
pagamento prévio, em numerário ou cheque, da importância correspondente ao cus-
to publicitado.

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

23 /10 /2006
Hora: até às 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

180 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 as pessoas estão autorizadas a assistir ao acto público, mas só poderão inter-
vir no mesmo aquelas que demonstrarem estar devidamente credenciadas pelos con-
correntes, no máximo de duas por cada um deles.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /10 /2006
Hora: 15 horas. Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho, na morada indicada
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

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

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

29 /08 /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.

31 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando José
Gomes Rodrigues. 1000305335

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

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 Odemira Divisão da Rede Viária e Espaços

Urbanos

Endereço Código postal
Praça da República 7630-139

Localidade/Cidade País
Odemira Portugal

Telefone Fax
283320900 283320990

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmod@mail.telepac.pt www.cm-odemira.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 £
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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
Alargamento e repavimentação da EM 532 — 1.º troço.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Tem como objectivo o alargamento e repavimentação da EM 532 — 1.º troço.
O concurso visa a adjudicação da empreitada acima indicada, cujo regime é por
série de preços.
O valor base para efeitos de concurso é de 804 377,90 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesias de São Luís e Vila Nova de Milfontes.

Código NUTS
PT 211 — ALENTEJO LITORAL.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Subcategoria 45.23.12 — Trabalhos de pavimentação de auto-estradas, estradas,
arruamentos e outras vias para veículos e peões.

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 previstos no projecto e no cader-
no de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 240 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
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação, nos
ternos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento da empreitada é através do orçamento municipal.
O pagamento será efectuado por autos de medição mensais, de acordo com os arti-
gos 202.º, 207.º e 210.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
são admissíveis quaisquer formas de associação reguladas pelo quadro legal vigen-
te, designadamente agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos euro-
peus de interesse económico e consórcios.
Porém, tratando-se de consórcio, este só pode revestir-se na modalidade de consór-
cio externo, conforme Decreto-Lei n.º 283/81, 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
Alvará de empreiteiro emitido pelo IMOPPI que deverá conter as seguintes autori-
zações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria — Vias de comunicação, obras de urbanização e
outras infra-estruturas, 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;
8.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeite;
Os concorrentes não detentores de alvará de empreiteiro emitido pelo IMOPPI
devem apresentar os documentos exigidos no ponto 6 do programa de concurso.
Para avaliação da capacidade económica, financeira e técnica observar-se-á o dis-
posto no ponto 19 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15.5 no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no ponto 15.6 no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15.7 no 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.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 — 65%;
2 Garantia de boa execução da obra — 35%:
a) Programa de trabalhos: 75%;
b) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra: 25%.

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
P.º 003.004.617-11/06.

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

Data limite de obtenção 12 /10 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 200 euros (inclui o valor do IVA). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou através de cheque à ordem do tesoureiro do município de Odemi-
ra. Se o processo de concurso for enviado à cobrança, acresce o valor das despesas
dos portes de correio.

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

26 /10 /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: ————————
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 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
Podem intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus representan-
tes devidamente credenciais para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /10 /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: Salão Nobre do Município de Odemira.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

30 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José Al-
berto Candeias Guerreiro. 1000305314

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

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 Pombal Câmara Municipal de Pombal

Endereço Código postal
Largo do Cardal 3100-440

Localidade/Cidade País
Pombal Portugal

Telefone Fax
236210580 236210597

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dop@cm-pombal.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 rede de saneamento de Santiais e limítrofes e emissário de Alberga-
ria, Santiago e São Simão.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Movimento de terras, tubagem e câmaras de visita, ramais domiciliários, pavimen-
tos, reabilitação de pavimentos, diversos e estaleiro.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesias de Albergaria dos Doze, Santiago de Litém, São Simão de Litém e
Vila Cã.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.23.24.60-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 empreitada refere à totalidade da obra.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo 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
A caução para garantia do contrato é de 5% do valor 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 e a modalidade de pagamento é por autos de
medição mensais.

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
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes é feita nos ter-
mos previstos no ponto 19.3 do programa de concurso.
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes é feita nos termos previstos no
ponto 19.4 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Alvará de construção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo a 6.ª subca-
tegoria da 2.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.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos previstos no ponto 15.6 do programa de concurso, consoante os ca-
sos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentos previstos no ponto 15.7 do programa de concurso, consoante os ca-
sos.

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 total — 60%;
2 Valia técnica da proposta — 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
Processo n.º 44/2006.

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

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

Custo: 1004 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
euro.

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

040 dias a contar 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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
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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
Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, só podendo intervir os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.

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: Edifício dos Paços do Concelho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Preço base: 1 708 387,96 euros.

* 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.

29 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Narciso Fer-
reira Mota. 1000305312

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA

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 da Ribeira Brava Secretaria do Município da Ribeira

Brava

Endereço Código postal
Rua do Visconde, 56 9350-213 Ribeira Brava

Localidade/Cidade País
Ribeira Brava Portugal

Telefone Fax
291952548 291952182

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmribravpt@mail.telepac.pt www.cm.ribeirabrava.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 «Construção do caminho municipal entre o sítio da Vigia e Pedra —
Campanário».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos a realizar consistem resumidamente nas seguintes actividades: estalei-
ro, movimento de terras, obras de arte acessórias, muros e guardas, obras de arte
correntes, rede de águas; rede de esgotos, pavimentação, sinalização e electricidade.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Entre os sítios da Vigia e Pedra Nossa Senhora, na freguesia de Campanário, con-
celho de Ribeira Brava, Região Autónoma da Madeira, Portugal.

Código NUTS
PT 300.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.23.31.20-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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 será realizada tendo por base o projecto patenteado a concurso.
A empreitada tem o preço base de 4 041 693 euros, IVA não incluído.

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 \\ /\\ /\\\\ 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
O valor da caução é de 5% do preço total do contrato e será prestada por depósito
em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garan-
tia bancária ou seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário e de acordo com
os modelos indicados no caderno de encargos, nos termos dos artigos 113.º e
114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
As modalidades essenciais de financiamento são do Governo Regional da Madeira
através de contrato-programa e pelo orçamento do município.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão 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 constantes do ponto 9 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
Os concorrentes deverão ser possuidores dos seguintes alvarás de empreiteiros de
obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particu-
lares e do Imobiliário (IMOPPI), titulando autorizações nas seguintes categorias e
classes:
A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, de classe que cubra o valor global da proposta;
A 3.ª subcategoria da 2.ª categoria e 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe cor-
respondente à parte dos trabalhos a que respeite(m), 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 indicados nas alíneas a) e b) dos n.os 15.1 e 15.2 e a) e d) do n.º 15.3 do pro-
grama de concurso.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os solicitados nas alíneas c) e d) do n.º 15.1 e b) do n.º 15.2 e e) e f) do n.º 15.3
do programa de concurso.
A avaliação económico-financeira será feita de acordo com o estipulado no n.º 19.3
do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
O solicitados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e alíneas g) e h)
do n.º 15.3 do programa de concurso.

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.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 — analisado com base nos documentos exigidos nas alíneas a) e b) do
ponto 16.1 do programa de concurso — ponderação 70%.
2. Valia técnica da proposta — analisado com base nos documentos exigidos nas
alíneas c) a e) dos pontos 16.1 e 16.2 do programa de concurso — ponderação
30%.
Esta avaliação resulta da classificação obtida numa escala de 0 a 20 valores e res-
pectiva ponderação nos seguintes subfactores de apreciação das propostas:
Plano de trabalhos — 25%;
Plano de mão-de-obra — 25%;
Plano de equipamento — 25%;
Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra — 25%.
A pontuação do factor 2 é resultante do somatório das pontuações ponderadas por
cada um dos subfactores de apreciação desta alínea.

Pontuação: VT = 0,25 PT + 0,25 PMO + 0,25 PE + 0,25 MDJ

A pontuação final (PF) será obtida através da expressão:

PF = 0,7P euros + 0,3 VT

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

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 024 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 180,90 euros mais IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso será fornecido no prazo de seis dias úteis a contar da
data da recepção do respectivo pedido escrito. O pagamento é prévio e será efec-
tuado em numerário ou cheque passado à ordem do tesoureiro do município da
Ribeira Brava.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 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
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

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
Poderão assistir todos os concorrentes e intervir só os devidamente credenciados
pelas empresas concorrentes, no número máximo de duas pessoas por concorrente.

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 da Câmara Municipal da Ribeira Brava, na Rua do
Visconde, 56, 9350-213 Vila — Ribeira Brava.

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
1 — Não poderão apresentar-se a concurso as empresas que se encontram nas situa-
ções previstas nos artigos 55.º e 58.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
2 — Não é permitida a apresentação de propostas condicionadas pelos concorren-
tes.
3 — Não é permitida a apresentação de propostas alternativas pelos concorrentes.
4 — O prazo de execução da empreitada é de 1090 dias a contar da data da con-
signação da obra.

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

\\ /\\ /\\\\

* 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.

25 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ismael
Fernandes. 1000305221

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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 Valença Divisão de Urbanismo e Ambiente

Endereço Código postal
Praça da República 4930-702

Localidade/Cidade País
Valença Portugal

Telefone Fax
251809500 251809519

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cm-valenca@cm-valenca.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
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II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fiscalização e coordenação de segurança da empreitada «Requalificação Urbana do
Centro Histórico de Valença — Renovação das Infra-estruturas de Saneamento Bá-
sico — Zona 2».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A prestação de serviços baseia-se na fiscalização e coordenação de segurança da
empreitada acima mencionada, com as funções descritas nas cláusulas técnicas do
caderno de encargos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Vila (Centro Histórico) — Valença.

Código NUTS
PT111 CONTINENTE NORTE — MINHO-LIMA.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPC — 51310.2.

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A fiscalização/coordenação de segurança refere-se à totalidade da empreitada referida
no ponto II.1.5) da presente secção.

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
A caução para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais
será de 5% do valor da adjudicação, com exclusão do IVA. No prazo de 30 dias,
contados do cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte do adjudi-
catário, a entidade adjudicante promove a libertação da caução prestada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os trabalhos contratuais serão pagos através de autos de medição mensais, nos
termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. O financiamento é assegurado
pelo orçamento municipal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo 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
Ver o artigo 10.º do programa de concurso e a secção V do capítulo I do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Ver o artigo 10.º do programa de concurso e a secção V do capítulo I do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Ver o artigo 10.º do programa de concurso e a secção V do capítulo I do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Ver o artigo 10.º do programa de concurso e a secção V do capítulo I do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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 fiscalização/coordenação de segurança deverá ser realizada por técnicos com ha-
bilitações profissionais ao nível de bacharelato ou superior, nomeadamente enge-
nheiro técnico civil (inscrito na ANET) ou engenheiro civil (inscrito na Ordem
dos Engenheiros), com formação em matéria de segurança e higiene do trabalho,
obtida em curso homologado pelo Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho (ISHST). Os trabalhos relativos às instalações eléctricas deverão ser fisca-
lizados por engenheiro técnico electrotécnico (inscrito na ANET) ou engenheiro
electrotécnico (inscrito na Ordem dos Engenheiros) e, cumulativamente, inscritos
na Direcção-Geral de Energia (DGE).

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 Preço — 60%;
2 Valor técnico da proposta — 40%.

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: 25 euros com IVA incluído. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Dinheiro ou cheque visado à ordem do tesoureiro do município de Valença.

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

015 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 15 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
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: Salão Nobre dos Paços do Município.

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 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
Câmara Municipal de Valença Divisão de Urbanismo e Ambiente

Endereço Código postal
Rua de Mouzinho de Albuquerque 4930-733

Localidade/Cidade País
Valença Portugal

Telefone Fax
251809513 251809513

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cm-valenca@cm-valenca.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Valença Divisão de Urbanismo e Ambiente

Endereço Código postal
Rua de Mouzinho de Albuquerque 4930-733

Localidade/Cidade País
Valença Portugal

Telefone Fax
251809513 251809513
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Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cm-valenca@cm-valenca.pt

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Valença Secretaria de Obras do Município

de Valença

Endereço Código postal
Rua de Mouzinho de Albuquerque 4930-733

Localidade/Cidade País
Valença Portugal

Telefone Fax
251809513 251809513

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cm-valenca@cm-valenca.pt

18 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, José Luís Ser-
ra Rodrigues. 1000305144

ENTIDADES PARTICULARES

CENTRO SOCIAL DE ANADIA

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
Centro Social de Anadia Graça Maria Silva Ferreira Cruz

Endereço Código postal
Rua do Sobreirinho, Póvoa 3780-477
do Pereiro

Localidade/Cidade País
Moita — Anadia Portugal

Telefone Fax
231512377 231512377

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
centrosocialanadia@sapo.pt

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

09 /10 /2006
Hora: 17 horas e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 10 /10 /2006
Hora: 10 horas. Local: Auditório do Museu Vinho Bairrada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Informa-se que foram prestados os esclarecimentos anexados ao processo, o que le-
vou à prorrogação dos prazos para a recepção das propostas e para o acto público
do concurso. Como tal, o anúncio publicado no Diário da República, 2.ª série,
parte especial, n.º 158, de 17 de Agosto de 2006, referente à empreitada de constru-
ção de creche, pré-escolar e ATL, é rectificado pelo presente.

4 de Setembro de 2006. — A Presidente da Direcção, Graça Ma-
ria Silva Ferreira Cruz. 3000215106

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL — REFER, E. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

SECÇÃO I ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P.
Endereço postal:
Rua de Silva Tapada, 379.
Localidade:
Vila Nova de Gaia.
Código postal:
4430-239 Vila Nova de Gaia.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Delegação Norte.
Telefone:
221051500.
Fax:
221051505/6.
Correio electrónico:
dn@refer.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
http://www.refer.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
O caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos
relativos a 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) PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Serviços ferroviários.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

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

Estação de Campanhã — trabalhos complementares no interface poente.
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.
Código NUTS: PT114.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Os trabalhos compreendem a protecção dos acessos aos elevadores, escadas
de emergência e passagem inferior de peões sul, a partir do parque de esta-
cionamento poente, através de vãos de vidro e caixilharia corta-fogo, protec-
ção de equipamentos de combate a incêndio (centrais de dilúvio) com gradões
metálicos, protecção das condutas de insuflação de ar com espuma, instala-
ções e equipamentos eléctricos, rede de drenagem e de sinalização rodoviá-
ria complementar, no parque de estacionamento subterrâneo poente de Cam-
panhã.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45.44.10.00-0.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 45.42.11.10-8.
Vocabulário principal: 45.44.20.00-7.
Vocabulário principal: 45.44.21.21-1.
Vocabulário principal: 45.44.21.21-4.
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:

460 000 euros, não incluindo o IVA.
II.2.2) Opções:

Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 120 (a contar da data de adjudicação).
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SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Conforme programa de concurso.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Conforme programa de concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Conforme programa de concurso.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:
Não.

II.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:
Serão admitidos a concurso os concorrentes que apresentem alvará de constru-
ção, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, contendo as seguintes habilitações:
Das 1.ª, 4.ª, 5.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor estimado da sua proposta;
Da 12.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante a parte que cada um
desses trabalhos cabe na proposta.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Conforme programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Conforme 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 a seguir:
Critérios — ponderação:
1. Preço — 60%;
2. Qualidade técnica da proposta e Sistema de Gestão da Segurança, Ambiente
e Qualidade — 40%.
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:
Concurso n.º 1482.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos com-
plementares:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 09/10/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 100 euros mais IVA.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento: em dinheiro ou por cheque passado a favor
da REFER.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas e pedidos de participação:
Data: 16/10/2006.
Hora: 17.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.6) 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.3.7) Condições de abertura das propostas:
Data: 17/10/2006.
Hora: 10.
Lugar: indicado em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes, 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, de sociedades ou de agrupamentos de empresas, a exibi-
ção dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela
empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual conste o nome
e o número do bilhete de identidade dos representantes.

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.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
No ponto II.3) deve ler-se «120 dias a contar da data da consignação».

VI.4) PROCESSOS DE RECURSO
VI.4.2) Interposição de recursos:

Informação precisa sobre os prazos para a interposição de recursos:
Os recursos hierárquicos que nos termos da lei caibam das decisões da comis-
são de abertura concurso são interpostos para o conselho de administração da
REFER, nos prazos previstos na lei, designadamente no artigo 99.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
VI.3.3) Serviço junto do qual se pode obter mais informação sobre a apresenta-

ção de recursos:

Designação oficial:
Delegação Norte da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P.
Endereço postal:
Rua de Silva Tapada, 379.
Localidade:
Vila Nova de Gaia.
Código postal:
4430-239 Vila Nova de Gaia.
País:
Portugal.
Telefone:
221051500.
Fax:
221051505/6.
Correio electrónico:
dn@refer.pt
Endereço internet:
http://www.refer.pt

VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 01/09/2006.

O Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Pardal.
3000215060

VIANAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM VIANA DO CASTELO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
VianaPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Viana
do Castelo, S. A.
Endereço postal:
Edifício de Apoio à Doca de Recreio.
Localidade:
Viana do Castelo.
Código postal:
4900-000.
País:
Portugal.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Empreitada para a construção do novo mercado municipal e espaços públicos
envolventes em Viana do Castelo.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
No seguimento do anúncio de concurso publicado no JOCE, n.º S141, sob o
n.º 2006/S, 141-151535, de 27 de Julho de 2006, e no Diário da República,
2.ª série, parte especial, n.º 143, de 26 de Julho de 2006, serve o presente
anúncio para informar que foram incluídos esclarecimentos aos elementos do
processo de concurso acima identificado, do qual passam a fazer parte inte-
grante, estando disponíveis para consulta nas instalações da VianaPolis, S. A.,
das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas e 30
minutos às 17 horas e 30 minutos, mediante marcação prévia pelo telefone
258806440.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 31/08/2006.

31 de Agosto de 2006. — Os Administradores da Viana Polis, S. A.:
Luís Manuel Cachada — Defensor Oliveira Moura. 3000215077
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RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAMAR

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 Armamar

Endereço Código postal
Praça da República 5110-127

Localidade/Cidade País
Armamar Portugal

Telefone Fax
254850800 254850802

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
domgu@cm-armamar.pt

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

22 /09 /2006
Hora: 16 horas.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Refere-se a presente rectificação ao anúncio de concurso publicado no Diário da

República, 2.ª série, parte especial, n.º 154, 10 de Agosto de 2006.

31 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Hernâni Pinto
da Fonseca Almeida. 1000305327

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

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 Torres Novas Departamento Administrativo

e Financeiro

Endereço Código postal
Rua do General António César 2350-421
de Vasconcelos Correia

Localidade/Cidade País
Torres Novas Portugal

Telefone Fax
249839430 249811780

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-torresnovas.pt www.cm-torresnovas.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 2.ª série, parte
especial n.º 155, de 11 de Agosto de 2006, sob o registo n.º 1000304280.

1 de Setembro de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000215044

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

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 Vila Verde

Endereço Código postal
Praça do Município 4730-733

Localidade/Cidade País
Vila Verde Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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: 250 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio de concurso publicado no Diário da República, 2.ª série,
parte especial, n.º 153, de 9 de Agosto de 2006.
No ponto IV.3.2), onde se lê «3 dias a contar da publicação do anúncio no Diário

da República» deve ler-se «30 dias a contar da publicação»

29 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 1000305255

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 Vila Verde

Endereço Código postal
Praça do Município 4730-733

Localidade/Cidade País
Vila Verde Portugal

Telefone Fax

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 84 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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: 500 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio de concurso publicado no Diário da República, 2.ª série,
parte especial, n.º 153, de 9 de Agosto de 2006.
No ponto II.3), o prazo de 84 meses refere-se ao prazo máximo de execução de todo
o empreendimento, que, de acordo com o programa de concurso, se prevê que seja
nos seguintes moldes: 1.º parque execução nos 18 meses após a adjudicação; 2.º
parque — execução em 18 meses dentro do período máximo de 84 meses; estacio-
namento na via pública 6 meses após a adjudicação.
No ponto II.3), onde se lê «Prazo em meses 84 a partir da data da consignação»
deve ler-se «Prazo em meses 84 a partir da data da adjudicação».
No ponto IV.3.2), onde se lê «3 dias a contar da publicação do anúncio no Diário

da República» deve ler-se «30 dias a contar da publicação no Diário da Repú-

blica».

29 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 1000305256

ÁGUAS DO ALGARVE, 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 Algarve, S. A. Engenheiro Artur José de Campos

Duarte Ribeiro

Endereço Código postal
Rua do Repouso, 10 8000-302

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289899070 289899079

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@aguasdoalgarve.pt www.aguasdoalgarve.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
Sistema Interceptor de Castro Marim.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Trata-se de uma rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, parte especial, n.º 131, de 10 de Julho de 2006.
Avisam-se os interessados que foram anexados esclarecimentos ao processo de con-
curso, que se encontra patente nas instalações da Águas do Algarve, S. A., sita na
Rua do Repouso, 10, em Faro, e que podem ser consultados nos dias úteis, das 9
às 13 e das 14 às 18 horas.
Mais se informa que os esclarecimentos anexados se referem a situações identifica-
das posteriormente ao lançamento do concurso.

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

31 / 08 /2006

31 de Agosto de 2006. — O Administrador, Artur José de Campos
Duarte Ribeiro. 1000305313

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 Algarve, S. A. Engenheiro Artur José de Campos

Duarte Ribeiro, administrador

Endereço Código postal
Rua do Repouso, 10 8000-302

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289899070 289899079

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@aguasdoalgarve.pt www.aguasdoalgarve.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
Remodelação e ampliação da ETAR de Faro Noroeste.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Trata-se de uma rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, parte especial, n.º 124, de 29 de Junho de 2006.
Avisam-se os interessados que foram anexados esclarecimentos ao processo de con-
curso, que se encontra patente nas instalações da Águas do Algarve, S. A., sita na
Rua do Repouso, 10, em Faro, e que podem ser consultados nos dias úteis, das 9
às 13 e das 14 às 18 horas.
Mais se informa que os esclarecimentos anexados se referem a situações identifica-
das posteriormente ao lançamento do concurso.

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

31 / 08 /2006

31 de Agosto de 2006. — O Administrador, Artur José de Campos
Duarte Ribeiro. 1000305326
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho

De acordo com a autorização expressa no n.º 10 do n.º II do Des-
pacho n.º 22 852/2005 (2.ª série), de 18 de Outubro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 213, de 7 de Novembro de 2005,
do director-geral dos impostos e ao abrigo do disposto no artigo 36.º,
n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo, e no artigo 62.º da
Lei Geral Tributária, subdelego nas chefes de divisão adiante mencio-
nadas as seguintes competências que, de acordo com o n.º 2 do Des-
pacho n.º 24 074/2005 (2.ª série), de 11 de Novembro de 2005, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 24 de Novembro
de 2005, do subdirector-geral, me foram subdelegadas:

1 — Na chefe de Divisão de Administração — I, Maria Helena de
Jesus Vaz:

a) Apreciar e decidir da aceitação como custo ou perda do exercí-
cio, nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 2/
90, de 12 de Janeiro, relativamente aos factos ocorridos até à entra-
da em vigor do Decreto-Lei n.º 211/2005, de 7 de Dezembro, das
desvalorizações excepcionais de elementos do activo imobilizado, até
ao limite de 100 000 euros;

b) Apreciar e decidir exposições, requerimentos, queixas ou
memoriais, incluindo os pedidos de informação vinculativa, sempre
que não esteja em causa a interpretação de normas legais ainda não
sancionadas, no âmbito das seguintes matérias:

i) Enquadramento de sujeitos passivos de IRC no âmbito das res-
pectivas normas de incidência;

ii) Regime simplificado de determinação do lucro tributável;
iii) Obrigações acessórias e de pagamento, incluindo o pagamento

especial por conta (PEC).

2 — Na chefe de Divisão de Concepção, Maria do Rosário Coelho
da Silva Moura Veloso da Veiga:

a) Autorizar a desmaterialização dos elementos de suporte dos
livros e registos contabilísticos que não sejam documentos autênti-
cos ou autenticados, nos termos do n.º 7 do artigo 115.º do Código
do IRC;

b) Apreciar e decidir exposições, requerimentos, queixas ou
memoriais, incluindo os pedidos de informação vinculativa, sempre
que não esteja em causa a interpretação de normas legais ainda não
sancionada, no âmbito das seguintes matérias:

i) Regime simplificado de determinação do lucro tributável;
ii) Regime de transparência fiscal;
iii) Obrigações acessórias e de pagamento, incluindo o pagamento

especial por conta (PEC).

3 — Na chefe de Divisão de Liquidação, Maria Manuela Pereira
Lourenço, apreciar e decidir de exposições, requerimentos, queixas ou
memoriais, incluindo os pedidos de informação vinculativa, sempre
que não esteja em causa a interpretação de normas legais ainda não
sancionada, no âmbito das seguintes matérias:

i) Regime simplificado de determinação do lucro tributável;
ii) Obrigações acessórias e de pagamento, incluindo o pagamento

especial por conta (PEC).

4 — Na chefe de Divisão de Administração II, em regime de subs-
tituição, Maria Aurora S. Morais Azevedo Rodrigues, apreciar e deci-
dir os pedidos de revisão excepcional da matéria tributável do IRC
previstos no n.º 4 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária, até ao mon-
tante de 10 000 euros.

Este despacho produz efeitos a partir do dia 1 de Junho de 2006,
ficando por este meio ratificados todos os despachos entretanto pro-

feridos pelas chefes de divisão sobre as matérias incluídas no âmbito
desta subdelegação de competências.

7 de Junho de 2006. — A Directora de Serviços do IRC, Maria
Helena Pegado Martins. 3000214907

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral de Geologia e Energia

Aviso

Por despacho do director-geral de Geologia e Energia de 4 de Agos-
to de 2006, o valor mínimo do seguro obrigatório de responsabili-
dade civil a celebrar pelas entidades inspectoras de instalações de
combustíveis derivados do petróleo, a que se refere o n.º 5 do ar-
tigo 4.º do Estatuto das Entidades Inspectoras de Instalações de Com-
bustíveis derivados do Petróleo, aprovado pela Portaria n.º 1211/
2003, de 16 de Outubro, é fixado em 1 459 435,70 euros, para o
ano civil de 2006.

22 de Agosto de 2006. — O Subdirector-Geral, Carlos A. A.
Caxaria. 3000215101

Aviso

Extracto do contrato de prospecção e pesquisa

Nos termos do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de
Março, publica-se o extracto do contrato de prospecção e pesquisa de
águas minerais naturais, numa área situada nos concelhos de Oliveira
de Frades e Tondela, celebrado em 12 de Maio de 2006 ao abrigo dos
artigos 9.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 90/90, e artigo 7.º do Decreto-
-Lei n.º 86/90, ambos de 16 de Março.

Titular dos direitos — Unicer Águas, S. A.
Área concedida — 5,220313 km2, delimitada pela poligonal cujos

vértices, em coordenadas Hayford Gauss, referidas ao ponto central
são as seguintes:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

A – 3 875 102 275
B – 3 250 101 850
C – 3 325 101 100
D – 3 800 100 675
E – 4 950 98 225
F – 5 850 97 625
G – 6 000 98 850
H – 5 175 100 050
I – 4 700 101 850

Caução — 15 000 euros.
Prazo — o prazo inicial de vigência do presente contrato é de um

ano a contar da data da assinatura. Este período poderá ser prorroga-
do por um ano, no máximo duas vezes, por despacho ministerial sobre
informação favorável da Direcção-Geral de Geologia a Energia se
forem cumpridas as obrigações legais e contratuais.

Obrigações — a titular dos direitos está obrigado ao cumprimento
de trabalhos de prospecção e pesquisa de acordo com o programa geral
indicado no artigo 7.º e os programas anuais aprovados pela Direc-
ção-Geral de Geologia e Energia quer haja ou não iniciado a explora-
ção de qualquer recurso hidromineral.

Investimentos — durante o período inicial de vigência deste con-
trato, ou suas prorrogações, se as houver, a Unicer Águas, S. A., fica-
rá obrigada a investir nos programas de trabalho de prospecção e
pesquisa, relativos a cada ano civil, os seguintes montantes mínimos:

a) No período inicial — 80 000 euros;
b) Em cada prorrogação — 20 000 euros.

As despesas que, em cada ano excederem a quantia mínima fixada
para esse ano, serão levadas em conta nas quantias a despender no
ano ou nos anos seguintes, podendo ser efectuados investimentos
inferiores, em conformidade com a alteração dos trabalhos prevista
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no n.º 2 do artigo 7.º do contrato, desde que tal alteração seja pre-
viamente acordada.

28 de Agosto de 2006. — O Subdirector-Geral, Carlos A. A.
Caxaria. 3000215102

Aviso

Extracto do contrato de prospecção e pesquisa

Nos termos do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de
Março, publica-se o extracto do contrato de prospecção e pesquisa de
águas minerais naturais, numa área situada no concelho de Santa Comba
Dão, celebrado em 23 de Maio de 2006 ao abrigo dos artigos 9.º e
13.º do Decreto-Lei n.º 90/90, e artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 86/90,
ambos de 16 de Março.

Titular dos direitos — Câmara Municipal de Santa Comba Dão.
Área concedida — 0,288 km2, delimitada pela poligonal cujos vér-

tices, em coordenadas Hayford Gauss, referidas ao ponto central são
as seguintes:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

A 3 037 83 000
B 3 325 82 712
C 2 825 82 225
D 2 537 82 550

Caução — 15 000 euros.
Prazo — o prazo inicial de vigência do presente contrato é de dois

anos a contar da data da assinatura. Este período poderá ser prorro-
gado por um ano, no máximo duas vezes, por despacho ministerial
sobre informação favorável da Direcção-Geral de Geologia a Energia
se forem cumpridas as obrigações legais e contratuais.

Obrigações — o titular dos direitos está obrigado ao cumprimento
de trabalhos de prospecção e pesquisa de acordo com o programa geral
indicado no artigo 7.º e os programas anuais aprovados pela Direc-
ção-Geral de Geologia e Energia quer haja ou não iniciado a explora-
ção de qualquer recurso hidromineral.

Investimentos — durante o período inicial de vigência deste con-
trato, ou suas prorrogações, se as houver, a Câmara Municipal de Santa
Comba Dão, ficará obrigada a investir nos programas de trabalho de
prospecção e pesquisa, relativos a cada ano civil, os seguintes mon-
tantes mínimos:

a) No período inicial — 55 000 euros;
b) Em cada prorrogação — 57 500 euros.

As despesas que em cada ano excederem a quantia mínima fixada
para esse ano serão levadas em conta nas quantias a despender no
ano ou nos anos seguintes, podendo ser efectuados investimentos
inferiores, em conformidade com a alteração dos trabalhos prevista
no n.º 2 do artigo 7.º do contrato, desde que tal alteração seja pre-
viamente acordada.

28 de Agosto de 2006. — O Subdirector-Geral, Carlos A. A.
Caxaria. 3000215103

Aviso

Extracto da adenda ao contrato de concessão de explora-
ção da água mineral natural n.º HM-40, denominada Cal-
das de Monção.

Para efeitos do n.º 7 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 86/90, de
16 de Março, publica-se o extracto da adenda assinada em 23 de Maio
de 2006, pela qual é alterado o artigo 1.º do contrato de concessão de
exploração da água mineral natural a que corresponde o n.º HM-40 de
cadastro e a denominação de Caldas de Monção, sita na freguesia e
concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo, concedida por
contrato celebrado em 8 de Outubro de 1999, cujo extracto foi publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 172, de 27 de Julho de
2000, como segue:

Concessionária — Câmara Municipal de Monção;

Área concedida — 82,212 ha, delimitada pela poligonal cujos vér-
tices, em coordenadas Hayford-Gauss, referidas ao ponto central são
as seguintes:

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

1 – 27 458,956 + 268 025,319
2 – 27 891,000 + 267 491,000
3 – 29 005,000 + 267 376,000
4 – 29 349,759 + 268 060,026

Entre os vértices 1 e 4 a poligonal segue a linha da fronteira.

Caracterização da água — o recurso geológico, enquanto água mi-
neral natural, caracteriza-se pelos parâmetros físico-químicos cons-
tantes da análise completa, realizada pelo laboratório do Ex-IGM, cuja
colheita foi efectuada em 13 de Setembro de 1993, e enquanto recur-
so geotérmico, de acordo com o Estudo de Pré-Viabilização do Em-
preendimento Geotérmico de Monção, elaborado pelo CEDINTEC,
cujos relatórios se encontram arquivados na DGGE, será explorado
para fins termais e geotérmicos a partir das captações denominadas
furo AC1 e furo AC2, sem prejuízo de outras que venham a ser auto-
rizadas no âmbito da revisão do plano de exploração.

28 de Agosto de 2006. — O Subdirector-Geral, Carlos A. A.
Caxaria. 3000215104

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Aviso

Certificado de reconhecimento de qualificação
de reparadores e instaladores de taxímetros

n.º 101.21.06.6.012

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/90,
de 20 de Setembro, 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 Junho,
para efeitos da aplicação da Portaria n.º 1020/83, de 6 de Dezembro,
é reconhecida a qualificação à empresa Auto Rina — Reparação de
Automóveis, L.da, com endereço na Quinta de Calvilhe, São Marti-
nho, Sé, 5100-038 Lamego, como reparador e instalador de taxíme-
tros, estando autorizado a realizar as 1.ª e 2.ª fases da 1.ª verificação
a taxímetros novos e reparados e a colocar a respectiva marca pró-
pria, em anexo, e os símbolos do controlo metrológico nos locais de
selagem previstos nos respectivos esquemas constantes dos processos
de aprovação de modelo.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

8 de Maio de 2006. — A Vogal do Conselho Directivo, Maria José
Brito.

3000213275

Aviso

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.24.06.6.13

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/
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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 Alvielauto — Comércio
de Acessórios e Reparações de Veículos Industriais, L.da, com endere-
ço em Cabeça Ruiva, Bugalhos, 2380-221 Alcanena, na qualidade de
instalador de tacógrafos homologados de acordo com o Regulamento
CE n.º 1360/2002, de 13 de Junho de 2002, estando autorizado a
realizar a 1.ª verificação e a colocar a respectiva marca própria, em
anexo, e os símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

18 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, J. Marques dos Santos.

definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade so-
cial abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utili-
dade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 45/06, a fl. 56 no livro
n.º 11 das associações de solidariedade social, e considera-se efectua-
do em 21 de Dezembro de 2005, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º
do regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Associação Social, Cultural e Recreativa de
S. Vicente da Freguesia de Ermelo;

Sede — lugar de Ermelo, freguesia de Ermelo, Mondim de Basto.

Os objectivos e as condições de admissão e exclusão dos associados
constam do extracto publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 65, 3.ª série, de 4 de Abril de 2005.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Director-Geral, Maria de Fátima
Barroco. 3000215107

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade so-
cial abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de utili-
dade pública.

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 44/06, a fl. 55 v.º, no livro
n.º 11 das associações de solidariedade social, e considera-se efectua-
do em 2 de Fevereiro de 2006, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Fonte Santa — Centro Social da Serra do Bouro;
Sede — Estrada da Aviela, 12, lugar da Cidade, freguesia da Serra

do Bouro, Caldas da Rainha;
Fins — o apoio social, especialmente à terceira idade e à infância.

Secundariamente: o desenvolvimento social e cultural dos habitantes
da freguesia da Serra do Bouro e povoações limítrofes;

Admissão de sócios — podem ser associados pessoas singulares
maiores de 18 anos e as pessoas colectivas;

Exclusão de sócios — perdem a qualidade de associados: os que
pedirem a sua exoneração; os que deixarem de pagar as suas quotas
durante seis meses e os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do
artigo 11.º

29 de Agosto de 2005. — Pelo Director-Geral, Maria de Fátima
Barroco. 3000215108

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Vila Real

Despacho

Por despacho do vogal do conselho de administração da Adminis-
tração Regional de Saúde do Norte de 29 de Maio de 2006, foi rati-
ficado o contrato de trabalho a termo certo celebrado com a profis-
sional Julieta Maria Gouveia Lemos, para exercer funções inerentes à
categoria de auxiliar de apoio e vigilância na sede da Sub-Região de
Saúde de Vila Real, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei
n.º 53/98, por um período de três meses, o qual teve início em 14 de
Março de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)

15 de Junho de 2006. — Pelo Coordenador Sub-Regional, o Direc-
tor de Serviços da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

3000210397

Despacho

Por despacho da vogal do conselho de administração da Adminis-
tração Regional de Saúde do Norte de 20 de Junho de 2006, foi ra-
tificado o contrato de trabalho a termo certo celebrado com o pro-
fissional Hugo Miguel Martins Monteiro, ao abrigo do n.º 4 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, com a redac-

3000214765

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Direcção-Geral da Segurança Social,
da Família e da Criança

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, aplicável por força da Por-
taria n.º 466/86, de 25 de Agosto, que se procedeu ao registo defini-
tivo da alteração dos estatutos da instituição particular de solidarieda-
de social abaixo identificada, reconhecida como pessoa colectiva de
utilidade pública.

A alteração dos estatutos foi aprovada em 10 de Março de
2006 pela autoridade eclesiástica competente e o respectivo registo
foi lavrado pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2/86, a fls. 6 e 6 v.º
do livro n.º 1 das instituições com fins de saúde, e considera-se efec-
tuado em 22 de Março de 2006, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Co-
ração de Jesus;

Sede — Rua do Professor Luís da Cunha Gonçalves, 5, 1.º, esquer-
do, Lisboa;

Fins — a prestação, sem fins lucrativos, de cuidados de saúde, no
domínio da promoção e prevenção primária, secundária e terciária a
pessoas com doenças e perturbações mentais, deficientes físicos e
psíquicos e outros doentes do âmbito dos cuidados paliativos ou ou-
tros, segundo as necessidades de cada tempo e lugar, de preferência os
mais pobres e desfavoráveis.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Director-Geral, Maria de Fátima
Barroco. 3000215105

Declaração

Declara-se, em conformidade com o disposto no estatuto aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 402/85, de 11 de Outubro, e no regulamento aprovado
pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, que se procedeu ao registo
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ção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, para exercer funções ine-
rentes à categoria de técnico superior de 2.ª classe, nos serviços de
âmbito sub-regional, pelo período de três meses e que teve o seu
início a 3 de Abril de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas.)

11 de Julho de 2006. — Pelo Coordenador Sub-Regional, o Direc-
tor de Serviços da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

3000211502

Despacho

Por despacho da vogal do conselho de administração da Administra-
ção Regional de Saúde do Norte de 20 de Junho de 2006, foram ratifi-
cados os contratos de trabalho a termo certo, celebrados com os pro-
fissionais abaixo referenciados, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do
Decreto-Lei n.º 53/98, e pelo período de três meses:

Centro de Saúde de Alijó:

Técnica de diagnóstico e terapêutica, área de radiologia:

Paula Catarina Sanches Letra, com início a 3 de Abril de 2006.

Centro de Saúde de Ribeira de Pena:

Auxiliar de apoio e vigilância:

Ana Maria Lopes Miranda, com início a 15 de Abril de 2006.
Maria de Fátima Martins Barbosa, com início a 15 de Abril de 2006.
Maria da Conceição da Silva Fidalgo, com início a 1 de Abril de

2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Julho de 2006. — Pelo Coordenador Sub-Regional, o Direc-
tor de Serviços da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

3000211503

Despacho

Por despacho da vogal do conselho de administração da Adminis-
tração Regional de Saúde do Norte de 6 de Junho de 2006, foram
ratificados os contratos de trabalho a termo certo, celebrados com os
enfermeiros abaixo referenciados, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A
do Decreto-Lei n.º 53/98, e pelo período de três meses:

Centro de Saúde de Mondim de Basto:

Hugo Daniel Vidal Jorge, com início a 29 de Março de 2006.
Sílvia Gonçalves Pereira, com início a 3 de Abril de 2006.
Sofia Maria Miranda Rodrigues, com início a 3 de Abril de 2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Julho de 2006. — Pelo Coordenador Sub-Regional, o Direc-
tor de Serviços da Administração Geral, Virgílio Lopes Miguel.

3000212282

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital do Montijo

Deliberação

Por deliberação do presidente do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de
Junho de 2006, foram ratificados os contratos de trabalho a termo
certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98,
de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, com
os profissionais a seguir mencionados, para o exercício das funções
indicadas e respectiva data de produção de efeitos:

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Benedita Maria Caeiro Coelho Afonso — 15 de Maio de 2006.

Enfermagem:

Cláudia Constança Fartouce Velez — 12 de Maio de 2006 (resci-
são, a seu pedido, em 5 de Julho de 2006).

Auxiliar de apoio e vigilância:

Fernanda Emília Vieira — 15 de Maio de 2006.

Motorista:

Joaquim Luís Anéis Parrado — 18 de Maio de 2006.

3 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Serafim Machado de Sousa. 3000210902

Deliberação

Por deliberação do presidente do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 9 de
Junho de 2006, foram ratificadas as renovações dos contratos de tra-
balho a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decre-
to-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de
26 de Abril, com os profissionais a seguir mencionados, para o exer-
cício das funções indicadas e respectiva data de produção de efeitos:

Técnicos de diagnóstico e terapêutica:

Ana Raquel da Silva Aguiar — 20 de Junho de 2006.

Auxiliar de apoio e vigilância:

João Luís das Dores Horta — 6 de Junho de 2006.
Sónia Maria Marques Alcobia — 14 de Junho de 2006.

3 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Serafim Machado de Sousa. 3000210903

Deliberação

Por deliberação do presidente do conselho de administração da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 30 de
Junho de 2006, foram ratificados os contratos de trabalho a termo
certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98,
de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, com
os enfermeiros a seguir mencionados, e respectiva data de produção
de efeitos:

Ana Paula Félix Santos — 2 de Junho de 2006 (rescisão a seu pe-
dido, em 19 de Julho de 2006).

Cristina Sofia Jesus Saraiva — 2 de Junho de 2006 (rescisão a seu
pedido, em 19 de Julho de 2006).

7 de Julho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Serafim Machado de Sousa. 3000211642

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio

Processo n.º 1244/06.7TBAGD.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — João Maria Machado.
Devedor — João Viana de Almeida e outro(s).

Publicidade nos termos do artigo 57.º do CIRE e data
da assembleia nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Águeda, 1.º Juízo de Águeda, no dia 19 de
Maio de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declaração de
insolvência dos devedores João Viana de Almeida, estado civil: casado,
nascido em 31 de Dezembro de 1948, concelho de Viseu, nacional de
Portugal, número de identificação fiscal 173056504, bilhete de identi-
dade n.º 1465605, com endereço na Rua da Fonte do Outeiro, 275,
Águeda, 3750-314 Águeda, e Luísa Maria Machado Viana de Almeida,
estado civil: casada, nascida em 26 de Julho de 1949, nacional de Por-
tugal, número de identificação fiscal 107622297, bilhete de identidade
n.º 5555624, com endereço na Rua da Fonte do Outeiro, 275/277, 3750-
-149 Águeda, com domicílio na morada indicada.
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Para administrador da insolvência é nomeado José Eduardo de
Castro Martins, Rua de Júlio Portela, 29, 1.º, em 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.

É designado o dia 26 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.

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.

28 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, de turno, Isabel
Dolores Marques Oliveira. — A Oficial de Justiça, Graciosa Maria
Ferreira. 3000214943

TRIBUNAL DA COMARCA DE AMARANTE

Anúncio

Processo n.º 436/06.3TBAMT-J.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — António Bonifácio.
Insolvente — Cavalinho — Combustíveis e Lubrificantes, L.da

O Dr. José Alberto Moreira Dias, juiz de direito deste Tribunal, faz
saber que são os credores e a insolvente Cavalinho — Combustíveis e
Lubrificantes, L.da, número de identificação fiscal 503571261, com
endereço no lugar do Cavalinho, Gondar, 4600-000 Amarante, noti-
ficados para no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronun-
ciarem 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).

23 de Agosto de 2006. — O Juiz de Direito, José Alberto Moreira
Dias. — O Oficial de Justiça, Fernando Joaquim M. Teixeira.

3000215056

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio

Processo n.º 6431/05.2TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — A Cimenteira do Louro, L.da

Insolvente — Silva Lopes & Araújo, L.da

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Silva Lopes & Araújo, L.da, número de identificação

fiscal 505972484, com endereço na Rua de Edgardo Sá Malheiro, 77,
Ferreiros, 4700-000 Braga.

Administrador da insolvência: José Barros Oliveira, com endereço
na Rua de António Pascoal, 3, 1.º, 4740-233 Esposende.

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 para satisfazer as custas do processo e
as demais dívidas da massa insolvente.

Efeitos do encerramento (artigo 233, n.º 1, do CIRE):

a) Cessam todos os efeitos que resultam da declaração de insolvên-
cia, recuperando, designadamente, o devedor o direito de disposição
dos seus bens e a livre gestão dos seus negócios, sem prejuízo dos
efeitos da qualificação da insolvência como culposa e do disposto no
artigo seguinte;

b) Cessam as atribuições da comissão de credores e do admi-
nistrador da insolvência, com excepção das referentes à apresen-
tação de contas e das conferidas, se for o caso, pelo plano de
insolvência;

c) Os credores da insolvência poderão exercer os seus direitos con-
tra o devedor sem outras restrições que não as constantes do eventual
plano de insolvência e plano de pagamentos e do n.º 1 do artigo 242.º,
constituindo para o efeito título executivo a sentença homologatória
do plano de pagamentos, bem como a sentença de verificação de
créditos;

d) Os credores da massa podem reclamar do devedor os seus direi-
tos não satisfeitos.

24 de Agosto de 2006. — O Juiz de Direito, José Manuel Matos
Igreja. — A Oficial de Justiça, Liliana M. A. S. S. Fernandes.

3000215059

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 841/06.5TBCVL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — A Credivalor — Sociedade Parabancária de Valorização de

Créditos, S. A.
Devedor — Paulo Jorge Serra Gonçalves.

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca da Covilhã, 2.º Juízo da Covilhã, no dia
14 de Agosto de 2006, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência do devedor Paulo Jorge Serra Gonçalves, bilhete de identidade
n.º 8429034, com endereço na Avenida de São Sebastião, 1, 6215-
-087 Barco, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor, a quem é fixado domicílio na(s)
morada(s) indicada(s).

Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Maria José
Peres, com endereço na Rua do Padre Américo, Edifício Marialva,
1.º, J, 3780-215 Anadia.

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 17 de Outubro de 2006, pelas 11 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.
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É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por este 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 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 cm dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

Informação — pano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamen-
to dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua
repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (ar-
tigo 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).

14 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, Rosa Lima Tei-
xeira. — A Oficial de Justiça, Luísa Ferreira. 3000215058

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 4814/06.0TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Tig — Tipografia de Guimarães, L.da

Insolvente — Horácio & Castro, 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 18 de Agosto de 2006, às 14 horas e 40 minutos, foi
proferida sentença de declaração de insolvência do devedor Horácio
& Castro, L.da, número de identificação fiscal 500991685, com en-
dereço no lugar de Novais, Vila Nova de Sande, Ap. 4055, 4800-
-908 Guimarães, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada Elisabete Gonçalves
Pereira, com endereço na Avenida de D. Afonso Henriques, 638,
Guimarães, 4810-431 Guimarães.

É administrador da devedora, Horácio de Oliveira Marques, com
endereço no lugar de Novais, Sande Vila Nova, 4800-000 Guimarães,
a quem é fixado domicílio na morada indicada.

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.

21 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, Paula Cristina Sousa C.
Novais Penha. — O Oficial de Justiça, Gilberto Pires. 3000215055

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio

Processo n.º 594/06.7TBOAZ.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Daria Maria Ferreira Correia e outro(s).
Insolvente — Soares & Santos, L.da, e outro(s).

Publicidade do termo da administração pelo devedor
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Oliveira de Azeméis, 3.º Juízo Cível
de Oliveira de Azeméis, foi proferido despacho que põe termo à
administração da insolvência supra-identificada, pelo devedor (só-
cio gerente) Manuel Oliveira Marques Santos com sede na insol-
vente Soares & Santos, L.da, número de identificação fiscal
50317635, com endereço em Vila Chã, São Roque, 3720-
-000 Oliveira de Azeméis.

Os autos prosseguem a sua tramitação nos termos gerais, ficando a
administração da insolvência entregue ao administrador já nomeado,
adiante identificado, indicando-se o respectivo domicílio, Dr. Jorge
Ruben Rego, com endereço na Rua de Álvaro Castelões, 821, S/3.2,
4450-043 Matosinhos.

16 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, de turno, Isabel
Castro. — A Oficial de Justiça, Teresa Simões. 3000215111

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio

Processo n.º 6254/06.1TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedora — Empresa Industrial de Paços de Brandão, S. A.
Presidente da comissão de credores — Corticeira Ferreirinha, S. A., e

outro(s).

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, 1.º Juízo Cí-
vel de Santa Maria da Feira, no dia 21 de Agosto de 2006, ao meio-
-dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência da deve-
dora Empresa Industrial de Paços de Brandão, S. A., com endereço
na Zona Industrial Pousado, Rua da Circunvalação, 649, Paços de
Brandão, 4536-906 Paços de Brandão, com sede na morada indi-
cada.

São administradores do devedor, Olímpio de Sousa Conceição, nas-
cido em 5 de Abril de 1949, freguesia de Argoncilhe, Santa Maria da
Feira, bilhete de identidade n.º 4923406, com endereço na Rua de
Albarrada, 4520-000 São João de Ver, a quem é fixado domicílio na
morada 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-
-000 Santa Maria da Feira.

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].
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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 25 de Outubro 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.

Para tomada de posse da comissão de credores foi designado o
próximo dia 4 de Setembro de 2006, pelas 14 horas.

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).

22 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, de turno, Marta
Monterroso Nery. — O Oficial de Justiça, David Aleixo Sousa.

3000214733

TRIBUNAL DA COMARCA DE TOMAR

Anúncio

Processo n.º 498/06.3TBTMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Fni — Fábrica Nacional de Iluminação, S. A.
Insolvente — Adelino Ferreira Duarte, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Tomar, 2.º Juízo de Tomar, no dia
16 de Agosto de 2006, às 15 horas e 30 minutos foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora Adelino Ferreira
Duarte, L.da, número de identificação fiscal 503320943, com en-
dereço na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 9, 2300-
-533 Tomar, com sede na morada indicada, tendo o requerimento
da insolvência dado entrada neste Tribunal no dia 10 de Abril de
2006.

São administradores da devedora, Adelino António da Silva Duarte
e Maria da Conceição Martinho Lourenço Duarte, residentes na Ave-
nida dos Combatentes da Grande Guerra, 9, 2300-533 Tomar, e Tra-
vessa de Brito Gonçalves, 3, 1.º, direito, 2300 Tomar, a quem é fixa-
do domicílio nas moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeado João Carlos Cunha
da Cruz, número de identificação fiscal 182129918, com endereço
no Largo de Albuquerque, 2, 1.º, 2430-000 Marinha Grande.

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 10 de Outubro de 2006, pelas 13 horas e 45 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 (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.
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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).

17 de Agosto de 2006. — O Juiz de Direito, de turno, Jorge de
Almeida. — A Oficial de Justiça, Maria Madalena Mota V. Simões.

3000214858

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 914/05.1TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Petróleos de Portugal — Petrogal, S. A.
Devedora — Transportes de Carga António Pinto Cardoso, L.da

Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

O juiz de direito de turno ao 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de
Lisboa, faz saber que, no Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo,
no dia 14 de Julho de 2006, pelas 12 horas, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora Transportes de Carga António
Pinto Cardoso, L.da, com sede na Avenida de Miguel Bombarda, 3,
rés-do-chão, esquerdo, Mina, Amadora.

São administradores do devedor, António Pinto Cardoso, com en-
dereço na Avenida de Miguel Bombarda, 3, rés-do-chão, esquerdo,
Amadora, Maximina Rosa Ferreira Guedes, com endereço na Ave-
nida de Miguel Bombarda, 3, rés-do-chão, esquerdo, Amadora, Fer-
nando Manuel Guedes Pinto, com endereço na Rua Principal, 19,
Serra de Casal de Cambra, 2605-192 Belas, e Maria Luísa Guedes
Cardoso, com endereço na Rua Principal, 19, Serra de Casal de
Cambra, 2605-192 Belas, a quem é fixado domicílio nas moradas
indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Cristina Isabel
dos Santos Stichaner Lacasta, com endereço na Avenida de 25 de
Abril, 35, 2.º, B, 2795-198 Linda-a-Velha.

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, elaborado nos termos do artigo 128.º do CIRE.

É designado o dia 26 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).

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.

É obrigatória a constituição de mandatário judicial.

21 de Agosto de 2006. — O Juiz de Direito, de turno, (Assinatura
ilegível.) — O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000215094

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 352/06.9TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Nuno Filipe Santos Ferreira.
Devedora — Gaiapeles Indústria de Malas, Carteiras e Marroqui-

naria, 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 insol-
vência acima identificados, no dia 21 de Agosto de 2006, às 15 ho-
ras e 15 minutos, foi proferida sentença de declaração de insolvên-
cia da devedora Gaiapeles Indústria de Malas, Carteiras e
Marroquinaria, L.da, com endereço na Rua do Visconde das Devesas,
524, Santa Marinha, 4400-338 Vila Nova de Gaia, com sede na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Jorge Ruben
Fernandes Rego, com endereço na Rua de Álvaro Castelões, 821, sala
3.2, 4450-043 Matosinhos.

É administradora da devedora, Eugénia Rosa Alves de Assunção,
com endereço na Rua do Thom, 195, 3.º, esquerdo, Lavadores, Cani-
delo, 4400-000 Vila Nova de Gaia, a quem é fixado domicílio na
morada indicada.

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.

22 de Agosto de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. — A Oficial de Justiça, Ermelinda Maria Moutinho.

3000215112

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo n.º 264/06.6TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora— António Tavares & Almeida, L.da

Insolvente — Ac Acabamentos de Couros, L.da
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Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 2.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 23 de Maio de 2006, pelas 13 horas e 48 minu-
tos, foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora
Ac Acabamentos de Couros, L.da, número de identificação fiscal
502267194, com endereço na Rua de Silva Aroso, 1307, Perafita,
4455-559 Matosinhos, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora, Dadik Aly Sultanaly Jamal, com en-
dereço na Rua de Godinho de Faria, 1023, 4465-000 São Mamede de
Infesta, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a Dr.ª Ernestina Fá-
tima Rodrigues Alves, com endereço na Praça de Guilherme Gomes
Fernandes, 23/25, 3.º, A, S/e 1, 4050-293 Porto.

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 25 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 (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 pagamen-
to dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua
repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (ar-
tigo 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).

11 de Julho de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Olívia Esteves Silva
Loureiro. — A Oficial de Justiça, Susana Cruz. 3000215057

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Administração

Despacho

Por despacho de 9 de Março de 2006 do reitor da Universidade de
Coimbra:

Anabela Correia de Almeida — contratada, em regime de contrato
de prestação de serviços, para a Faculdade de Farmácia desta Univer-
sidade, pelo período de um ano, tacitamente renovável por iguais
períodos, com início em 2 de Maio de 2006. (Não carece de verifica-
ção prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida. 3000204458

Despacho

Por despacho de 3 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de Agosto de 2005):

Rita Catarina Mendes Guerreiro, a desempenhar funções corres-
pondentes a técnico profissional de 2.ª classe (área de biblioteca e
documentação), em regime de contrato de trabalho a termo certo, na
Faculdade de Farmácia desta Universidade — renovado o contrato por
seis meses, com efeitos a 17 de Agosto de 2006. (Não carece de ve-
rificação prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Maio de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida. 3000204802

Despacho

Por despacho de 5 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de Agosto de 2005):

Nuno Miguel Rodrigues Reverendo, a desempenhar funções cor-
respondentes a auxiliar administrativo, em regime de contrato de
trabalho a termo certo, na Faculdade de Farmácia desta Universida-
de — renovado o contrato por seis meses, com efeitos a 15 de Se-
tembro de 2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de
Contas.)

9 de Maio de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida. 3000204960

Despacho

Por despacho de 5 de Maio de 2006 do vice-reitor da Universidade
de Coimbra, proferido por delegação de competências (Diário da
República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de Agosto de 2005):

Maria Cândida Sequeira Amante Carvalho, a desempenhar funções
correspondentes a auxiliar, em regime de contrato de trabalho a ter-
mo certo, na Faculdade de Farmácia desta Universidade — renovado
o contrato por seis meses, com efeitos a 21 de Setembro de 2006.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Maio de 2006. — A Administradora, Margarida Isabel Mano
Tavares Simões Lopes Marques de Almeida. 3000204963
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AUTARQUIAS

AMCAL — ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DO ALENTEJO CENTRAL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho directivo da AMCAL de 19 de Junho de 2006, cessou o
contrato de trabalho com o trabalhador Orlando Miguel Carraça dos
Santos, com efeitos a partir do dia 23 de Junho de 2006.

2 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Francisco António G. Orelha. 3000213610

Aviso

Renovação do contrato de trabalho
a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho directivo da AMCAL de 29 de Maio de 2006, foi renova-
do por três anos, com efeitos a partir de 25 de Julho de 2006, o
contrato de trabalho a termo resolutivo certo celebrado com o tra-
balhador Fernando Félix Nunes, com a categoria de cantoneiro de
limpeza.

2 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Francisco António G. Orelha. 3000213611

Aviso

Renovação de contratos de trabalho
a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho directivo da AMCAL de 19 de Junho de 2006, foram re-
novados, por mais um ano, os contratos com os seguintes trabalha-
dores:

Luís Miguel Andrade Tavares, com a categoria de técnico superior
de 1.ª classe (engenheiro geógrafo), com efeitos a partir do dia 16 de
Agosto de 2006.

Dora Isabel Batista Gervásio, com a categoria de técnica superior
de 2.ª classe (engenheira do ambiente — ramo sanitária), com efeitos
a partir do dia 24 de Agosto de 2006.

2 de Agosto de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Francisco António G. Orelha. 3000213613

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso n.º 58/2006

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto, e aplicada à administração local através do
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado em
anexo pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna-se públi-
co que, por despachos da presidente da Câmara, foram nomeados em
regime de comissão de serviço, nos seguintes cargos de direcção
intermédia do 2.º grau:

Chefe de Divisão Municipal de Actividades Económicas e Serviços
Urbanos — Maria de Fátima Belo da Costa:

Despacho de 10 de Abril de 2006 — em face da proposta do júri
do procedimento concursal devidamente exarada na acta n.º 2, de que
«[...] a candidata Maria de Fátima Belo da Costa, detém as compe-
tências pessoais e sociais que se ajustam às exigências do cargo, pos-
sui conhecimentos das competências da autarquia e da área técnica de
intervenção e detém experiência e formação relacionadas com as
actividades a desenvolver, especificamente na área do cargo a prover
e que melhor se adequam ao perfil pretendido para prosseguir as atri-

buições e objectivos da Divisão Municipal de Actividades Económi-
cas e Serviços Urbanos [...]», ao abrigo dos n.os 8 e 9 do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto, e aplicada à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, determino a nomeação no cargo
de chefe de Divisão Municipal de Actividades Económicas e Serviços
Urbanos de Maria de Fátima Belo da Costa, em comissão de serviço,
pelo período de três anos [...] a partir de 1 de Maio de 2006 (inclu-
sive).»

Nota curricular:

Nome — Maria de Fátima Belo da Costa.
Data de nascimento — 6 de Maio de 1968.
Habilitações académicas — licenciatura em Gestão de Empresas

Turísticas, pelo Instituto Superior de Novas Profissões em 31 de Ju-
lho de 1999.

Percurso profissional:

Em 1997 — ingresso na carreira de técnico na categoria de 2.ª classe
na Câmara Municipal de Loures;

Em 2001 — reclassificada para a carreira de técnica superior de
turismo na categoria de 2.ª classe;

Em 2005 — promovida à categoria de técnica superior de turismo
de 1.ª classe.

Técnica coordenadora do Gabinete de Turismo da Câmara Munici-
pal de Loures; procedeu à concepção de itinerários culturais na verten-
te do turismo cultural no âmbito do Plano Museológico Municipal e à
concepção de pacotes de oferta cultural na área do património cultural;
foi organizadora, responsável e participante em vários eventos/activi-
dades/projectos culturais, destacando-se os seguintes: concepção de pro-
grama designado por «Os Museus em Itinerâncias», consistindo numa
colecção de pacotes de oferta cultural, «Noite dos Museus» — uma
viagem à década de 60 com uma cena de trabalho em volta do Forno
18 — Fábrica de Loiça de Sacavém, com visitas orientadas nos museus
de Loures. Concepção e monitoragem de atelier designado por «A Fábrica
dos Bonecos», com visitas orientadas nos museus de Loures. Investiga-
ção para exposição «Desporto Corporativo nas Fábricas» — texto para
catálogo: esta exposição foi realizada no âmbito do Ano Europeu da
Educação pelo Desporto e realização do Euro 2004. Comemorações
do Dia Internacional dos Museus, com jogos de estratégia militar desig-
nados por «À Conquista da História», com visitas orientadas nos mu-
seus de Loures. Projectos escolares na área do património cultural.
Concepção e monitoragem de Atelier EUROPA — Fábrica de Cultu-
ras — sobre a Integração Europeia e Multiculturalidade. Projecto de
Exploração Pedagógica do Quadro de Figuras de Cera, designado por
«Quadro dos Cantores de Abril», uma alusão lírica aos poetas e canto-
res da revolução de 1974, patente na Casa Municipal da Cultura na
Apelação. Projectos Escolares — Área do Património Cultural
direccionados às escolas do concelho de Loures. Acção de sensibiliza-
ção para os professores e educadores do concelho designada «Aprender
a utilizar os Museus» como oradora.

Chefe de Divisão Municipal de Educação — Ana Paula dos Santos
Gameiro Sena Rêgo:

Despacho de 10 de Abril de 2006 — em face da proposta do júri
do procedimento concursal devidamente exarada na acta n.º 2, de que
«[...] a candidata Ana Paula dos Santos Gameiro Sena Rêgo, detém as
competências pessoais e sociais que se ajustam às exigências do car-
go, possui conhecimentos das competências da autarquia e da área
técnica de intervenção e detém experiência e formação relacionadas
com as actividades a desenvolver, especificamente na área do cargo a
prover e que melhor se adequam ao perfil pretendido para prosseguir
as atribuições e objectivos da Divisão Municipal de Educação [...]»,
ao abrigo dos n.os 8 e 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, republicada em anexo à Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e
aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril, determino a nomeação no cargo de chefe de Divisão Municipal
de Educação de Ana Paula dos Santos Gameiro Sena Rêgo, em comis-
são de serviço, pelo período de três anos [...] a partir de 1 de Maio de
2006 (inclusive)», tendo o respectivo serviço de origem da funcioná-
ria autorizado a nomeação em comissão de serviço, a partir de 1 de
Junho de 2006.

Nota curricular:

Nome — Ana Paula dos Santos Gameiro Sena Rêgo.
Data de nascimento — 14 de Maio de 1958.
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Habilitações académicas — licenciatura em Psicologia, Área de
Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplica-
da, em 1 de Outubro de 1997.

Percurso profissional:

Em 3 de Agosto de 1998 — ingresso na carreira de técnico supe-
rior na categoria de 2.ª classe, na Câmara Municipal de Loures;

Em 7 de Junho de 2001 — promovida à categoria de técnica supe-
rior de 1.ª classe;

Em 1 de Junho de 2001 — nomeada chefe da Divisão Municipal
de Habitação, tendo cessado a respectiva comissão em 22 de Maio de
2004;

Em 1 de Junho de 2005 — requisitada para a Câmara Municipal de
Lisboa.

Técnica coordenadora na área de projectos sócio-educativos da
Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal de Loures,
tendo desenvolvido actividades na gestão da rede escolar; no acom-
panhamento da conservação e manutenção dos estabelecimentos de
ensino e na implantação de novas escolas; na coordenação técnica
da carta escolar. Após a cessação da comissão de serviço no cargo
de chefe de Divisão Municipal de Habitação, fez parte do projecto
de investigação para a criação de um centro de memórias da educa-
ção. Na Câmara Municipal de Lisboa, exerce funções no Departa-
mento de Acção Social, destacando-se a colaboração na organiza-
ção e dinamização de um grupo inter áreas que desenvolve trabalho
na carta social e na atribuição e gestão de espaços e equipamentos
sociais.

Chefe de Divisão Municipal de Turismo — Ana Cristina Curto
Cardeira:

Despacho de 26 de Maio de 2006 — «Em face da proposta do
júri do procedimento concursal devidamente exarada na acta n.º 2,
de que «[...] a candidata Ana Cristina Curto Cardeira, detém as com-
petências pessoais e sociais que se ajustam às exigências do cargo,
possui conhecimentos das competências da autarquia e da área téc-
nica de intervenção e detém experiência e formação relacionadas
com as actividades a desenvolver, especificamente na área do cargo
a prover e que melhor se adequam ao perfil pretendido para prosse-
guir as atribuições e objectivos da Divisão Municipal de Turismo
[...]», ao abrigo dos n.os 8 e 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, e aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/
2004, de 20 de Abril, determino a nomeação no cargo de chefe de
Divisão Municipal de Turismo de Ana Cristina Curto Cardeira, em
comissão de serviço, pelo período de três anos [...] a partir de 1 de
Junho de 2006 (inclusive)», tendo o respectivo serviço de origem
da funcionária autorizado a nomeação em comissão de serviço, a
partir de 1 de Julho de 2006.

Nota curricular:

Nome — Ana Cristina Curto Cardeira.
Data de nascimento — 17 de Outubro de 1970.
Habilitações académicas — licenciatura em Gestão Turística e

Hotelaria pelo Instituto Superior Politécnico Internacional, em 16 de
Julho de 1999.

Percurso profissional:

Em 4 de Outubro de 1994 — ingresso na carreira de técnico au-
xiliar de organização e métodos na categoria de 2.ª classe nos Ser-
viços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal
de Loures;

Em 7 de Outubro de 1998 — estagiária na carreira de técnico de
gestão hoteleira nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
da Câmara Municipal de Loures;

Em 22 de Setembro de 1999 — técnico de gestão hoteleira de
2.ª classe, nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câ-
mara Municipal de Loures;

Em 27 de Março de 2001 — estagiária na carreira de técnico supe-
rior de gestão turística e hoteleira nos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures;

Em 14 de Agosto de 2001 — técnica superior de gestão turística e
hoteleira de 2.ª classe, nos Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento da Câmara Municipal de Loures;

Em 13 de Abril de 2005 — promovida à categoria de técnica supe-
rior de gestão turística e hoteleira de 1.ª classe.

Responsável pelo sector dos refeitórios dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures, e da
respectiva implementação da unidade principal, que entrou em fun-

cionamento em 1996, e pela sua gestão até à presente data, proce-
dendo à elaboração dos documentos previsionais de custos; criação
dos instrumentos operacionais e seus circuitos; elaboração das nor-
mas de funcionamento; preparação dos concursos e consultas para
o fornecimento de bens alimentares; aquisição de equipamento ne-
cessário ao funcionamento; selecção dos recursos humanos; gestão
operacional; definição das necessidades de formação para o sector;
gestão e controlo de stocks e de caixa; realização de inventários
físicos periódicos e elaboração de conta de exploração e mapa de
amortizações.

29 de Agosto de 2006. — O Vereador dos Serviços Municipais de
Recursos Humanos, Organização, Informática e Actividades Econó-
micas e Serviços Urbanos, Carlos Manuel Coelho Revés.

3000215074

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Aviso

Para os devidos efeitos se avisa que por despacho do vice-presi-
dente, Gabriel Lorena de Oliveira, datado de 21 de Junho de 2006, foi
autorizado o regresso de licença sem vencimento de longa duração do
funcionário, Vítor Manuel Dias Nunes, com a categoria profissional
de canalizador, com efeitos a 3 de Julho de 2006.

3 de Julho de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara, a
Vereadora responsável pela área dos Recursos Humanos, Carla Tava-
res. 3000215007

Aviso

Para os devidos efeitos se anuncia que, por meu despacho datado
de 22 de Maio do corrente ano, autorizei a reclassificação profissio-
nal da funcionária abaixo designada, cuja situação profissional se en-
quadra nas condições de aplicação previstas na alínea e) do n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 218, de 9 de Setembro, que adapta à administração
local, o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos a
26 de Junho de 2006:

Nome Categoria de origem Categoria de destino

Judite Maria Garcia Auxiliar de serviços Auxiliar administra-
Sousa Costa. gerais. tiva.

3 de Julho de 2006. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, a Vereadora responsável pela área dos Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000215008

Aviso

Para termos do n.º 2 do artigo 59.º do Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Lo-
cal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, informa-
-se que se encontra pendente processo disciplinar contra Carlos
Manuel Morgado Pimenta e que o mesmo dispõe de 30 dias para
apresentar a sua defesa, contados da data da publicação do presen-
te aviso.

25 de Agosto de 2006. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora responsável pela área dos Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000215011

Aviso

Para os devidos efeitos se avisa que, por meu despacho datado de
14 de Julho de 2006, autorizei o regresso de licença sem vencimento
de longa duração da funcionária, Genabú Baldé, com a categoria pro-
fissional de jardineira principal, com efeitos desde 17 de Agosto de
2006.

28 de Agosto de 2006. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora responsável pela área dos Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000215009
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Aviso

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, e do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, a
Câmara Municipal da Amadora pretende seleccionar pessoas para o
exercício do cargo de director(a) do Gabinete de Modernização Muni-
cipal, considerado, nos termos legais, direcção intermédia de 1.º grau.

O respectivo procedimento concursal será publicitado na Bolsa de
Emprego Público (BEP) no próximo dia 29 de Setembro de 2006,
sendo que o presente aviso será publicado, igualmente, num jornal de
expansão nacional.

29 de Agosto de 2006. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora responsável pela área dos Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000215006

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso

Reclassificação profissional. Reposicionamento
na categoria/carreira de origem

Por despacho do vice-presidente da Câmara de 30 de Junho de 2006,
no uso da competência delegada:

Joaquim Firmino Mendes Fernandes — reposicionado na carreira/ca-
tegoria de origem (condutor de máquinas pesadas e veículos especiais)
em virtude de não se ter verificado durante a comissão de serviço
extraordinário o exercício das funções correspondentes à carreira/
categoria de motorista de transportes colectivos.

O reposicionamento produz efeitos à data do início da comissão de
serviço (16 de Dezembro de 2004), tendo sido relevada a reposição
das quantias percebidas pelo funcionário relativas à diferença salarial
entre a categoria para a qual se pretendia operar a reclassificação e a
categoria de origem, no período de 16 de Dezembro de 2004 a 31 de
Outubro de 2005. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

28 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui César
de Sousa Albergaria e Castro. 1000305338

Aviso

Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Por despacho do vice-presidente da Câmara de 14 de Julho de 2006,
no uso da competência delegada — renovado até 5 de Setembro de
2007, com início a 6 de Setembro de 2006, inclusive, o contrato de
trabalho a termo resolutivo certo celebrado com Maria do Rosário
Teixeira Vieira Martins, para o lugar de auxiliar de acção educativa,
para desempenhar funções no Jardim da Póvoa — Pedorido, o qual
havia sido objecto de publicação no Diário da República, 2.ª série,
n.º 236, apêndice 122, de 7 de Outubro de 2005, e n.º 157, apêndice
112, de 18 de Agosto de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

28 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui César
de Sousa Albergaria e Castro. 1000305339

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

Aviso

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, faz-se público que, na sequência da conclusão
do respectivo processo de concurso, bem como do respectivo está-
gio, por meu despacho datado de 24 de Julho de 2006, foi nomeado
na categoria de técnico superior de 2.ª classe — área de desporto, do
grupo de pessoal técnico superior, com a remuneração corresponden-
te ao índice 400 da escala salarial da função pública, Luís Fernando
Mira Correia, com 16,90 valores.

(A presente nomeação não carece de fiscalização pelo Tribunal de
Contas.)

24 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
dos Santos Mendes. 1000305320

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Discussão pública

Fernando João Couto Cepa, presidente da Câmara Municipal de
Esposende, torna público que, em cumprimento do disposto no n.º 2 do
artigo 27.º e do n.º 3 do artigo 22.º, ambos do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, se encontra em discussão pública a alteração ao licencia-
mento de operação urbanística de loteamento aprovado pelo alvará
de loteamento n.º 6/2005 — processo n.º 149/2003, alteração esta
requerida por Costa Dias e Santos, L.da, e outro, com sede na Rua da
Codicheira, 444, freguesia de Aguçadoura e concelho da Póvoa de
Varzim, e que incide sobre o prédio rústico descrito na Conservatória
do Registo Predial de Esposende sob o n.º 01326/100100, da fregue-
sia de Fão.

Mais torna público que a discussão pública se fará por um período
de 15 dias contados após passarem outros 15 dias sobre a data da
publicação deste aviso no Diário da República, sendo certo que o
processo se encontra patente para consulta na Divisão de Gestão
Urbanística da Câmara Municipal de Esposende, sita no edifício dos
Paços do Concelho, Praça do Município, em Esposende.

As reclamações, sugestões ou meras observações deverão ser en-
tregues, por escrito, no local acima referido, durante o prazo de dis-
cussão pública.

1 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto Cepa. 3000215063

Aviso

Discussão pública

Fernando João Couto Cepa, presidente da Câmara Municipal de
Esposende, torna público que, em cumprimento do disposto no
n.º 2 do artigo 27.º e do n.º 3 do artigo 22.º, ambos do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, se encontra em discussão pública a alteração
ao licenciamento de operação urbanística de loteamento aprovado
pelo alvará de loteamento n.º 03/93 — processo n.º 1182/82, alte-
ração esta requerida por Cláudia da Costa Ribeiro, com residência na
Rua do Padre Pereira Lima, 6, freguesia de Belinho, e concelho de
Esposende, e que incide sobre o prédio rústico descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Esposende sob o n.º 00680 da fregue-
sia de Antas.

Mais torna público que a discussão pública se fará por um período
de 15 dias contados após passarem outros 15 dias sobre a data da
publicação deste aviso no Diário da República, sendo certo que o
processo se encontra patente para consulta na Divisão de Gestão
Urbanística da Câmara Municipal de Esposende, sita no edifício dos
Paços do Concelho, Praça do Município, em Esposende.

As reclamações, sugestões ou meras observações deverão ser en-
tregues, por escrito, no local acima referido, durante o prazo de dis-
cussão pública.

8 de Agosto de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000215064

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de dois
lugares na categoria de auxiliar de serviços gerais, da
carreira de auxiliar de serviços gerais, do grupo de
pessoal auxiliar.

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despa-
cho datado 26 de Junho de 2006, e nos termos do disposto nos arti-
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gos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, o
seguinte concurso:

Concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares da
categoria de auxiliar de serviços gerais, da carreira de auxiliar de ser-
viços gerais, do grupo de pessoal auxiliar, para exercer funções na
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos.

2 — A remuneração corresponderá ao escalão 1, índice 128, cujo
valor é 412,06 euros.

3 — O presente concurso rege-se pela legislação aplicável, desig-
nadamente pelos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 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.

4 — O concurso é válido apenas para as vagas postas a concurso e
caduca com o seu preenchimento.

5 — Local de trabalho — município do Fundão.
6 — Conteúdo funcional — o previsto no Despacho n.º 4/88, pu-

blicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989.
7 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 — Requisitos gerais de admissão — a este concurso poderão

candidatar-se todos os indivíduos vinculados ou não à função pública
que satisfaçam, cumulativamente, os requisitos constantes no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 — Requisitos especiais de admissão — escolaridade obrigatória.
8 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser

formalizadas, sob pena de exclusão, mediante requerimento (mode-
lo II/SRH/DARH, facultado pela Secção do Munícipe da Autarquia),
dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Fundão, Praça do
Município, 6230-338 Fundão, assinado pelo candidato, e dele de-
vem constar, para além dos elementos mencionados, quaisquer ou-
tros elementos que o candidato considere passíveis de influírem na
apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal.

As candidaturas deverão ser entregues pessoalmente nesta autar-
quia ou remetidas pelo correio, registadas e com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado para apresentação das candi-
daturas, para a Câmara Municipal do Fundão, Praça do Município,
6230-338 Fundão. Consideram-se entregues dentro do prazo legal os
requerimentos expedidos até ao termo do prazo fixado para a sua
apresentação.

9 — É dispensada a apresentação da documentação respeitante aos
requisitos a que se refere o n.º 7.1 desde que os candidatos declarem
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um desses
requisitos gerais.

9.1 — Sob pena de exclusão, os requerimentos de admissão serão
obrigatoriamente acompanhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia do certificado de habilitações;
c) Curriculum vitae actualizado, devidamente datado e assinado pelo

requerente.

10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

10.1 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato a
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles refe-
ridos que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

11 — O júri do concurso fica assim constituído:

Presidente — Brás Joaquim Baptista Barata, director do Departa-
mento de Obras Municipais.

Vogais efectivos:

Maria José Martins Marcelino Antunes, chefe de secção, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Helena Maria
Barroca Martins, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Paula Cristina Silva Pereira, assistente administrativa especialista,
e Paula de Lemos Pires, técnica superior de 1.ª classe.

12 — Natureza das provas e métodos de selecção (todos valoriza-
dos de 0 a 20 valores):

a) Prova teórica escrita de conhecimentos específicos;
b) Entrevista profissional de selecção.

12.1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º conjugado com o n.º 1 do
artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a prova teóri-
ca escrita de conhecimentos específicos terá carácter eliminatório, a
duração de duas horas, e versará sobre a seguinte legislação (com
consulta):

a) Constituição da República Portuguesa;
b) Código do Procedimento Administrativo;
c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
d) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de
Maio, e 157/2001, de 11 de Maio;

e) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
f) Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administra-

ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12.2 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, ponderados os seguintes fac-
tores: relacionamento interpessoal, em que se avaliará o poder de
comunicação e reacção às situações colocadas, cultura geral, pela
abordagem de temas da actualidade, capacidades intelectuais, em que
se analisará e ponderará a sequência lógica do raciocínio e a fluên-
cia e riqueza de expressão verbal dos candidatos, e motivação pro-
fissional, em que se correlacionarão as motivações dos candidatos
face ao conteúdo e exigências da carreira e categoria em que se in-
serirão.

13 — A ordenação final dos candidatos pela aplicação dos referi-
dos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e efectuado
de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PTCE + EPS

2

14 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reu-
niões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos interessados
sempre que solicitadas.

15 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
publicitadas de acordo com o estipulado nos artigos 33.º, 34.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com a adaptação introdu-
zida pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, sendo afixadas no
placard existente no 2.º piso da Câmara Municipal do Fundão —
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, podendo o processo
ser consultado, durante as horas normais de expediente, na Secção de
Recursos Humanos da mesma autarquia.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
sua progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

17 — Ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualda-
de de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferên-
cia legal.

26 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Joa-
quim Barata Frexes. 1000305315

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso

Rescisões de contratos

Por despacho de 17 de Julho de 2006 da vereadora da Área de
Gestão de Recursos Humanos (delegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal, n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006), foram deferidas
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as rescisões de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, aos
cantoneiros de limpeza, Augusto Gonçalves Palha, António Manuel
Costa de Almeida Gomes, António Joaquim da Silva Fernandes, An-
tónio dos Santos, António Carlos da Conceição Correia, Ana Sofia
Rodrigues Morais, Ana Paula Brilhante Pinto, Ana Luísa Pereira
Cardoso, Amadeu Teixeira Oliveira, Almerinda Maria Silva Duarte
Figueiredo, Alexandra Maria de Jesus Gonçalves, Aguinaldo Costa Dias,
Agostinho Gaspar Martins, Adelino Cândido Francisco, Armindo
Taveira Pinto Soares, Amândio Morais Santos, Artur Jorge Custódio
Cardoso, Celeste Ferreira Lourenço Mouta, Carlos Joaquim Diniz Ale-
xandre, Carlos Alberto Souto Almeida, Carla Sofia dos Santos Ramos
Conceição, Carla Cristina Leitão da Silva Rocha, Carla Cristina Car-
doso dos Santos Fernandes Rodrigues, Carlos Fernando Cardoso Car-
reira e Cesarina Morgado Martinho Correia, a partir do dia 26 de Maio
de 2006.

Por despacho de 17 de Julho de 2006 da vereadora da Área de
Gestão de Recursos Humanos (delegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal, n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006), foi deferida a
rescisão de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, ao asfalta-
dor, João Miguel Teles Ferreira Brasil, a partir do dia 26 de Maio de
2006.

4 de Setembro de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso. 3000215095

Aviso

Nomeações

Por despacho de 10 de Agosto de 2006, do director de Departa-
mento de Recursos Humanos (subdelegação de 25 de Julho de 2006,
Boletim Municipal, n.º 650, de 3 de Agosto de 2006):

Arnaldo Fernando Ferreira Teixeira, João António Trindade La-
mas, Jorge Manuel Gonçalves Marques, Lino Fernando da Cunha
Henriques, Luís Manuel Neves Cristino, Maria João da Costa Ro-
drigues, Nuno Gomes Martins e Paulo Manuel Machado Mateus,
técnicos profissionais (desporto) principais — nomeados, prece-
dendo concurso, técnicos profissionais (desporto) especialistas, do
grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro de pessoal deste
município.

Por despacho de 10 de Agosto de 2006, do director de Departa-
mento de Recursos Humanos (subdelegação de 25 de Julho de 2006,
Boletim Municipal, n.º 650, de 3 de Agosto de 2006):

Maria Virgínia Martins de Sousa, técnica profissional (analista)
especialista — nomeada, precedendo concurso, técnica profissional
(analista) especialista principal, do grupo de pessoal técnico-
-profissional, do quadro de pessoal deste município.

4 de Setembro de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso. 3000215096

Aviso

Nomeações

Por despacho de 10 de Agosto de 2006 do director de Depar-
tamento de Gestão de Recursos Humanos (subdelegação de 24 de
Julho de 2006, Boletim Municipal, n.º 650, de 3 de Agosto de
2006):

Maria da Graça Marques Fernandes Alves, Maria José Modesto
Lucas, Maria Manuela Cardoso Pereira Ramilo Nunes Barros e Rosa
Maria Lourenço Fonseca de Brito, técnicas profissionais (arquivo)
especialistas — nomeadas, precedendo concurso, técnicas profissio-
nais (arquivo) especialistas principais, do grupo de pessoal técnico-
-profissional, do quadro de pessoal deste município.

4 de Setembro de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso. 3000215098

Aviso

Rescisões de contratos de trabalho
a termo resolutivo certo

Por despacho de 28 de Julho de 2006, da vereadora da área de re-
cursos humanos (delegação de 16 de Janeiro de 2006, Boletim Muni-

cipal, n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006), foram autorizadas as resci-
sões de contratos de trabalho a termo resolutivo certo dos cantonei-
ros de limpeza Paulo Jorge Alves Rodrigues, Paulo Jorge Almeida
Paulo Cardoso, Paulo Alexandre Vinhas Cordeiro, Paulo Alexandre
Sousa Fernandes, Paulo Alexandre Andrade Feio, Rosalina Maria Sub-
til Ferreira da Silva, Rogério Paulo Sobreiro Aparício, Ricardo Sales
Alves, Ricardo Jorge Mendes Pinto e Ricardo Filipe Costa Silva, a
partir de 26 de Maio de 2006.

Nuno Miguel da Silva Marques, como motorista de ligeiros, a par-
tir de 26 de Maio de 2006.

Por despacho de 1 de Agosto de 2006, da vereadora da Área de
Recursos Humanos (delegação de 16 de Janeiro de 2006, Boletim
Municipal, n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006), foram autorizadas as
rescisões de contratos de trabalho a termo resolutivo certo dos can-
toneiros de limpeza Paulo Jorge Ferreira de Almeida, Paulo Jorge
Oliveira Almeida, Pedro Alexandre Carvalho Rodrigues, Pedro Mi-
guel Miranda Henriques e Pedro Miguel Silva Fernandes, a partir de
26 de Maio de 2006.

4 de Setembro de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso. 3000215099

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
28 de Julho de 2006 do director municipal de Recursos Humanos,
foi deferida a exoneração da cantoneira de limpeza, Paula Cristina
Duarte Gonçalves Carvalhas, com efeitos a partir de 25 de Julho
de 2006.

4 de Setembro de 2006. — Pelo Director Municipal, (Assinatura
ilegível.) 3000215100

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 9 de Agosto de 2006, foi concedida ao nadador-salvador do
grupo de pessoal auxiliar do quadro de pessoal desta autarquia, Hugo
Emanuel Piçarra da Silva, a prorrogação da licença sem vencimento,
pelo período de um ano, com início no dia 20 de Setembro de 2006,
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março.

18 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião Fran-
cisco Seruca Emídio. 1000305331

Aviso

Loteamento situado no sítio
da Costa — São Clemente — Loulé

Para os devidos efeitos se torna público que, em 12 de Julho de
2006, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à discussão
pública o projecto do loteamento em nome de Lidl & C.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
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 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.
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O presente aviso vai ser afixado nos lugares públicos do costume e
publicado nos órgãos da comunicação social.

21 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião Fran-
cisco Seruca Emídio. 1000305329

Aviso

Alteração à operação de loteamento titulada
pelo alvará n.º 1/2001 — Almancil — Loulé

Para os devidos efeitos se torna público que, em 26 de Julho de
2006, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à discussão
pública o projecto de alteração do loteamento requerido em nome de
Algarsul — Sociedade de Construção Civil, L.da, 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.

21 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião Fran-
cisco Seruca Emídio. 1000305330

Aviso

Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público
que, de acordo com o meu despacho datado de 12 de Julho de 2006,
foi renovado por mais 12 meses o contrato de trabalho a termo re-
solutivo certo, celebrado em 16 de Agosto de 2005, com Teresa Cris-
tina Gonçalves Pereira Neto Gomes na categoria de educador de in-
fância, índice 108.

22 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião Fran-
cisco Seruca Emídio. 1000305328

Aviso

Renovação de comissão de serviço

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 8 de Agosto de 2006, foi renovada a comissão de serviço
do director de Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas
Municipais, Custódio José Mendes Guerreiro, por mais três anos, a
partir de 8 de Agosto de 2006, ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto, adaptada à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho.

22 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Sebastião Fran-
cisco Seruca Emídio. 1000305332

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
uma vaga de técnico superior — Assessor principal/
arquitecto.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
17 de Agosto de 2006, foi nomeado em técnico superior — assessor

principal/arquitecto, o candidato António Teófilo da Trindade Pimen-
ta de Aguiar, na sequência do concurso acima mencionado, aberto por
aviso publicado no Diário da República, n.º 105, de 31 de Maio de
2006, o qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação deste aviso no Diário da República.

O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Con-
tas. (Não são devidos emolumentos.)

17 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
R. Pinto de Sá. 1000305337

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de uma vaga de técnico de 1.ª classe/sócio-cultural

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
25 de Agosto de 2006, foi nomeada em técnico de 1.ª classe/sócio-
-cultural, a candidata Anabela Neves Ferreira, na sequência do con-
curso acima referenciado, aberto por aviso afixado junto à Secção de
Pessoal no dia 16 de Maio de 2006, o qual deverá tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República.

O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Con-
tas. (Não são devidos emolumentos.)

25 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
R. Pinto de Sá. 1000305321

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTÁGUA

Aviso

Celebração de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo

Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-
-se público que foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, válido pelo período de 12 de Julho a 30 de Setembro de 2006,
com Bruno João de Oliveira Batista para exercer funções de vigilân-
cia florestal na área do concelho de Mortágua. (Não carece de visto
prévio do Tribunal de Contas.)

12 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Afonso Sequeira
Abrantes. 1000305316

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
23 de Agosto de 2006, autorizo a renovação, com efeitos ao dia 1 de
Setembro de 2006 até ao dia 31 de Agosto de 2007, da licença sem
vencimento por um ano de Ana Maria Pereira Nunes, auxiliar de acção
educativa, conforme o disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março.

23 de Agosto de 2006. — O Vereador, em regime de substituição
do Presidente da Câmara, Pedro Dinis Mendes. 1000305317

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

Aviso

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 128/85

Discussão pública

Engenheiro Victor Manuel Alves Mendes, vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Ponte de Lima, torna público, para efeitos do
disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
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bro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e nos
termos do disposto no artigo 22.º do referido decreto-lei e artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 20 de Setembro, que, após um período
de oito dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, 3.ª série, é aberto um período de discussão pú-
blica durante 15 dias úteis, que objectiva o pedido de alteração do lote
n.º 8, titulado pelo alvará de loteamento n.º 128/85, concedido a
Cândido e Gaspar, L.da, e formulado por João de Amorim Gonçalves,
proprietário do referido lote.

Finalidade do pedido: fazer constar que para o referido lote é alte-
rado o destino da habitação para serviços — culto religioso, é altera-
do o número de pisos, que passa de dois acima da cota da soleira, para
um acima e um abaixo da cota da soleira, com a criação do piso de
cave. A área de implantação é de 152 m2 e a área de construção pre-
vista passa a ser de 217 m2.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo (100/
81), junto dos Serviços Administrativos da Divisão de Obras e Ur-
banismo.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente,
venham a ser apresentadas, devem ser formuladas através de requeri-
mento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal, devendo
neste constar a identificação e o endereço dos seus autores e a quali-
dade em que as apresentam.

16 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Victor Ma-
nuel Alves Mendes. 3000215114

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, João José de Carvalho
Taveira Pinto, datado de 14 de Agosto de 2006, exarado 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 as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ao abrigo do disposto no
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, foi re-
classificado o seguinte funcionário:

António Miguel Esteves Mendes, cantoneiro de limpeza, posicio-
nado no escalão 2, índice 165, para cantoneiro de vias municipais,
escalão 4, índice 165.

16 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José Fer-
nando de Almeida Coelho. 1000305323

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso

Aprovado por esta Câmara Municipal em sua reunião ordinária
realizada em 3 de Julho de 2006 e pela Assembleia Municipal em ses-
são ordinária de 30 de Junho de 2006, o Regulamento de Utilização
das Viaturas de Transporte Colectivo Municipal, transcreve-se o
mesmo para os devidos efeitos.

Regulamento de Utilização das Viaturas
de Transporte Colectivo Municipal

Nota justificativa

A Câmara Municipal de Portalegre, possui viaturas de transporte
colectivo, que são muitas vezes requisitadas pelas juntas de freguesia,
por entidades de interesse público, entidades desportivas ou culturais,
para o desenvolvimento das suas actividades.

De forma a compatibilizar e organizar, a cedência e a utilização
das viaturas colectivas pelas entidades referidas, com os serviços de
transporte escolar nas quais as mesmas são utilizadas durante o ano
lectivo, é elaborado o presente Regulamento.

Lei habilitante

O presente Regulamento é elaborado nos termos do n.º 2, alínea a),
do artigo 53.º, e alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na sua actual redacção, e artigos 114.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro.

Artigo 1.º

Objectivo

O presente Regulamento tem por objectivo estabelecer normas de
utilização e cedência das viaturas de transporte colectivo da Câmara
Municipal de Portalegre no apoio às instituições do município não
podendo de modo algum afectar os serviços de transportes escolares,
conforme o plano anualmente aprovado.

Artigo 2.º

Âmbito de utilização

1 — As viaturas de transporte colectivo da Câmara Municipal só
podem ser cedidas às instituições legalmente constituídas e sedeadas
no concelho, destinando-se a apoiar a concretização dos seus fins e
objectivos estatutários, bem como o cumprimento dos respectivos
planos de actividades.

2 — As viaturas municipais poderão ainda ser utilizadas excepcio-
nalmente por outras entidades, organismos ou instituições, designada-
mente por outras câmaras em regime de intercâmbio, desde que
sedeadas no distrito.

Artigo 3.º

Prioridades de utilização

A utilização das viaturas é feita de acordo com as seguintes priori-
dades:

a) Actividades promovidas pelo município;
b) Jardins-de-infância e escolas do ensino básico incluindo-se as

pertencentes a instituições de solidariedade social;
c) Escolas secundárias;
d) Instituições de solidariedade social e humanitária;
e) Associações recreativas, culturais e desportivas;
f) Outras entidades sem fins lucrativos.

Artigo 4.º

Critérios de cedência

1 — Para cada tipo de entidades e além das prioridades indicadas
no artigo 3.º, a cedência das viaturas deverá ter em conta as seguintes
preferências:

a) Interesse para o município;
b) Quando existam pedidos simultâneos de entidades do mesmo

escalão de prioridades, prefere o pedido entrado em primeiro lu-
gar.

2 — A cedência das viaturas municipais pode ser anulada, mesmo
que depois de confirmada, em caso de avaria ou necessidade urgente
de utilização pelos serviços municipais, sem que daí decorra qualquer
direito a indemnização.

3 — A cedência das viaturas municipais só ocorre quando a lota-
ção for igual ou superior a dois terços da lotação prevista para qual-
quer das viaturas, salvaguardando-se casos especiais, que serão anali-
sados casuisticamente.

4 — As viaturas municipais quando cedidas as outras câmaras mu-
nicipais não poderão ser utilizadas para outros fins que não os previs-
tos no presente regulamento.

5 — A utilização das viaturas municipais é exclusiva para os pedi-
dos das actividades para que são requisitadas.

Artigo 5.º

Procedimentos

1 — Os pedidos são dirigidos ao presidente da Câmara, por escrito,
mediante o preenchimento de impresso próprio existente nos servi-
ços, devendo dar entrada com, pelo menos, 15 dias de antecedência
em relação à data de utilização, salvo motivo justificado.
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2 — O pedido entregue com prazo inferior poderá ser considerado
pelo presidente da Câmara, desde que as razões justificativas apresen-
tadas sejam consideradas de relevância.

3 — O pedido deve indicar:

a) Identificação da entidade requisitante, incluindo o número de
pessoa colectiva;

b) Fim a que se destina;
c) Itinerário, local, hora de partida e hora provável de chegada;
d) Número de passageiros;
e) A identificação da pessoa responsável pela deslocação.

4 — O presidente da Câmara pode solicitar, em relação ao pedi-
do apresentado, quaisquer elementos esclarecedores julgados neces-
sários.

5 — A Câmara Municipal dará resposta em relação ao serviço
solicitado, até oito dias antes de este se realizar, informando do custo
do transporte.

6 — Em caso de desistência por parte da entidade requisitante esta
deve comunicar o facto com uma antecedência mínima de três dias
úteis.

Artigo 6.º

Regras de utilização

1 — As viaturas só podem ser conduzidas pelos funcionários muni-
cipais devidamente habilitados.

2 — Em circunstâncias excepcionais e havendo interesse para o
município, poderá o presidente da Câmara autorizar a condução a
motorista não pertencente ao quadro do município desde que devida-
mente habilitado e possuidor de experiência compatível.

3 — Só os membros de pleno direito da entidade requisitante po-
dem utilizar as viaturas e nunca qualquer «passageiro de ocasião».

4 — O itinerário comunicado no pedido não pode ser alterado no
decorrer do serviço, salvo motivo de força maior, como cortes de
estrada, condicionamento de trânsito ou o estado de saúde de qualquer
passageiro.

5 — As viaturas não podem transportar matérias ou equipamentos
susceptíveis de causar danos.

6 — É expressamente proibido fumar, consumir alimentos ou be-
bidas de qualquer tipo, excepto água dentro das viaturas.

7 — No interior das viaturas é proibido qualquer tipo de manifes-
tação susceptível de perturbar o motorista ou pôr em causa a segu-
rança da viatura e dos passageiros.

8 — É expressamente proibida a utilização das viaturas com fins
lucrativos.

9 — Não é permitida a entrada na viatura, de utentes em aparen-
te estado de embriaguez, ou sem condições mínimas de higiene e
limpeza.

10 — Após quatro horas e meia de condução o condutor deve fa-
zer uma pausa de pelo menos quarenta e cinco minutos, e o período
de condução diária não deve ultrapassar nove horas, em cumprimen-
to do disposto nos artigos 6 e 7.º das secções IV e V respectivamente
do Regulamento (CEE) n.º 3820/85, do Conselho, de 20 de Dezem-
bro de 1985.

Artigo 7.º

Responsabilidade

1 — É da responsabilidade do motorista:

a) Fornecer ao seu superior hierárquico no 1.º dia em que retomou
o serviço após a viagem, um relatório circunstanciado, referindo o
itinerário percorrido, horas de partida e chegada, ocorrências que devam
ser registadas para apuramento de responsabilidade, número de quiló-
metros percorridos e tudo o mais que julgar necessário, conforme o
boletim próprio em uso nos serviços;

b) Cumprir os horários e o itinerário previamente estabelecido
constantes do boletim, fazer cumprir a lotação da viatura, bem como
zelar pelo seu bom estado de conservação e limpeza;

c) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento durante a rea-
lização do serviço.

2 — É da responsabilidade da entidade utilizadora:

a) Indicar um responsável pela comitiva;
b) Manter as condições de higiene e limpeza durante a viagem;
c) Suportar as despesas resultantes de danos causados à viatura ou

a terceiros pela acção dos passageiros;
d) Os actos indignos praticados pelos passageiros, em viagem ou

nos locais de paragem.

3 — É da responsabilidade dos passageiros: acatar de imediato as
ordens do motorista ou do representante da entidade utilizadora, po-
dendo reclamar para o presidente da Câmara das atitudes ou actos
praticados pelo motorista ou passageiros considerados impróprios da
respectiva conduta, reclamação que deverá ser devidamente fundamen-
tada e testemunhada.

Artigo 8.º

Encargos

1 — São encargos a suportar pela entidade utilizadora:

a) Valores da tabela anexa ao presente regulamento;
b) Em viagens de dias contínuos a entidade utilizadora terá de

reembolsar a Câmara Municipal dos valores que esta tenha de supor-
tar com a alimentação e alojamento dos motoristas.

2 — As entidades utilizadoras procederão à liquidação dos encargos
devidos pela utilização e cedência das viaturas, na tesouraria da Câ-
mara Municipal nos 30 dias posteriores à recepção do aviso de paga-
mento.

3 — Poderão ficar isentas dos encargos referidos no n.º 1:

a) As instituições de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico e jardins-de-infância das IPSS, numa viagem anual, para visita
de estudo que não ultrapasse as 14 horas ou os 600 km, e duas via-
gens na área do distrito que não ultrapassem as 10 horas, quando in-
cluídas em planos devidamente aprovados pelos órgãos próprios do
agrupamento escolar ou escola;

b) Serão também gratuitas as deslocações no concelho, dos estabe-
lecimentos de ensino básico e jardins-de-infância da rede pública e
IPSS quando inseridas em actividades de natureza pedagógica que es-
tejam incluídas em planos devidamente aprovados pelos órgãos pró-
prios do agrupamento escolar ou da escola, sempre que não exista
possibilidade de utilização das carreiras regulares de transporte públi-
co urbano dos SMAT;

c) As instituições sem fins lucrativos devidamente legalizadas, com
sede no concelho, que desenvolvam actividades de tempos livres du-
rante as férias escolares, com jovens até aos 16 anos, numa viagem
anual por período que não ultrapasse as 14 horas ou 800 km, e numa
viagem na área do distrito que não ultrapasse as 10 horas;

d) As instituições de solidariedade social ou humanitária e as asso-
ciações recreativas, culturais e desportivas, em representação do con-
celho, anualmente, numa viagem no território nacional que não ul-
trapasse as 14 horas ou 800 km e uma viagem na área do distrito, que
não ultrapasse as 10 horas;

e) As instituições que solicitem a cedência e utilização de viaturas
com lotação igual ou inferior a 16 lugares, são responsáveis pelas
despesas com motorista se a deslocação for na área do distrito, e,
para além destas, as despesas de combustível e portagens se a deslo-
cação for para além da área referida;

f) A título excepcional, e devidamente justificado, outras situações
consideradas de relevante interesse para o município, mediante deli-
beração da Câmara Municipal.

Artigo 9.º

Seguros

Os passageiros das viaturas viajam a coberto do seguro contra aci-
dentes pessoais, suportado pela Câmara Municipal de Portalegre, sal-
vo os casos de responsabilidade a imputar a terceiros.

Artigo 10.º

Penalizações

1 — A transgressão a este regulamento implicará:

a) Para a entidade utilizadora, a não cedência futura de viaturas até
existirem condições de avaliação da situação e, se for caso disso, res-
ponsabilidade civil nos casos em que a mesma tenha lugar;

b) Para o motorista, a instauração de processo disciplinar nos ter-
mos da legislação em vigor.

2 — A não liquidação dos encargos devidos pela entidade utilizadora
dentro do prazo estabelecido, no artigo 8.º, n.º 2, determinará o inde-
ferimento de novos pedidos da entidade devedora, enquanto os encar-
gos em dívida não forem saldados.

3 — A entidade utilizadora das viaturas que cobre dos passageiros
um custo de utilização do qual resultem lucros, ficará para sempre
impedida de as voltar a utilizar.
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Artigo 11.º

Disposições finais

1 — As disposições deste regulamento não são aplicadas em deslo-
cações promovidas pela Câmara Municipal.

2 — Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos por des-
pacho do presidente da Câmara.

3 — As tabelas de custos serão anualmente actualizadas por delibe-
ração do executivo camarário.

4 — O Presidente da Câmara poderá delegar as competências atri-
buídas pelo presente regulamento, a um vereador ou ao presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados.

Artigo 12.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entrará em vigor no dia imediato ao da
sua publicação no Diário da República.

11 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernando
da Mata Cáceres. 3000214149

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso

Contratação de pessoal a termo resolutivo certo

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, nos
termos previstos na Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com as espe-
cificidades constantes da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, foi cele-
brado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, entre esta autar-
quia e a seguinte trabalhadora:

Sara Navarro Condesso, com início a 7 de Agosto de 2006, na
categoria de técnico superior, escalão 1, índice 321.

O contrato será válido pelo período de um ano, nos termos do
artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com o dis-
posto no artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.

14 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 3000215143

Aviso

Contratação de pessoal a termo resolutivo certo

Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, nos
termos previstos na Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com as espe-
cificidades constantes da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, foi cele-
brado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, entre esta autar-
quia e a seguinte trabalhadora:

Carmen Filipa Correia da Palma Guerreiro, com início a 11 de
Agosto de 2006, na categoria de arquitecta paisagista, escalão 1, ín-
dice 321.

O contrato será válido pelo período de um ano, nos termos do
artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com o dis-
posto no artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.

14 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 3000215145

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foi renovado, nos ter-
mos previstos da conjugação do n.º 1 do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 10.º
e n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e n.º 1 do

artigo 8.º e artigo 139.º do Código do Trabalho (Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto), os seguintes contratos de trabalho a termo certo, aten-
dendo a que se mantém os motivos que originaram as referidas con-
tratações, com os seguintes trabalhadores:

Maria Henriques Nunes Chaves, com as funções correspondentes
às de fiel de refeitório, pelo prazo de três anos, com efeitos a 1 de
Outubro de 2006.

Ana Sofia Purificação Águas, Carla Marisa Alves Duarte, Maria de
Lurdes Candeias António Alves, Marina Pereira Rosado Povoa Ca-
lhau, Paula Alexandra Encarnação Guerreiro, Sara Filipa Coelho Sena,
Susana Isabel Palhinha Alves, Tânia Susana Alemão Encarnação
Martins, Vera Mónica Vieira Coelho, com as funções corresponden-
tes às de auxiliar técnica de educação, pelo prazo de um ano, com
efeitos a 20 de Setembro de 2006.

Magna Maria Xavier Alberto Mónica, com as funções correspon-
dentes às de auxiliar técnica de educação, pelo prazo de um ano, com
efeitos a 1 de Outubro de 2006.

Brígida Rosário Pacheco Dias Caetano, Maria José Lourenço Gou-
veia Lóló, Maria Olívia Saleiro Peta Martins, Maria Virgínia Xavier
Pacheco Machado Bertolo, Marisa Alexandra Jacinto Casimiro San-
tana com as funções correspondentes às de fiel de refeitório, pelo
prazo de um ano, com efeitos a 20 de Setembro de 2006.

Francelina Jesus Rocha, com as funções correspondentes às de au-
xiliar de serviços gerais, pelo prazo de um ano, com efeitos a 1 de
Outubro de 2006.

28 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 3000215146

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de engenheiro técnico electrotécnico principal

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Portimão de 30 de Maio de
2006 se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso, concurso interno de acesso
geral, para provimento de um lugar de engenheiro técnico electro-
técnico principal.

2 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 — O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 — O local de trabalho é a área do município de Portimão, e o
lugar a prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — São condições de admissão — as previstas na alínea b) do
n.º 1 do artigo 5.º 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.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, no qual deverão constar os seguinte elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nascimen-
to, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, número de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço, nature-

za do vínculo e escalão em que se encontra posicionado, bem como
menção do lugar a que concorre, fazendo referência ao presente Diá-
rio da República;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos.

7 — Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se espe-
cifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do número anterior;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado e documentado;
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d) A declaração exigida na alínea a) deste número é dispensada aos
funcionários do quadro da Câmara Municipal de Portimão, desde de
que os documentos constem do seu processo individual.

8 — A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular,
sendo a graduação final expressa de 0 a 20 valores e efectuada de acordo
com a seguinte fórmula:

CF =
 (HA × 1) + (FP × 1) + (EP × 3)

5

em que:

CF = classificação final;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

9 — Todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solici-
tada, conforme estabelece a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas para consulta no edifício dos Paços do Município de Porti-
mão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente do júri — José Francisco Sobral Luís, vereador.
Vogais efectivos:

Arquitecto João Paulo da Silva Nunes, director do Departamento
de Obras e Serviços Gerais, e engenheiro João Vitorino Ferreira San-
tos, engenheiro civil principal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Agostinho Jorge Baptista Escudeiro, director do De-
partamento Técnico de Planeamento e Urbanismo, e Dr. Vasco Manuel
Oliveira Silva, chefe de Divisão de Recursos Humanos.

Vogal substituto do presidente, Dr. Luís Manuel Carvalho Carito,
vice-presidente.

7 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel António
da Luz. 3000215140

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de técnico superior de biologia de 1.ª classe

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Portimão de 1 de Agosto de
2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso, concurso interno de acesso
geral, para provimento de um lugar de técnico superior de biologia
de 1.ª classe.

2 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 — O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 — O local de trabalho é a área do município de Portimão, e o
lugar a prover será remunerado pelo escalão fixado nos termos do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — São condições de admissão — as previstas na alínea c) do
n.º 1 do artigo 4.º 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.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Portimão, o
qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser
entregue pessoalmente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, no qual deverão constar os seguinte elementos:

a) Identificação completa (nome, naturalidade, data de nascimen-
to, número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, número de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço, nature-

za do vínculo e escalão em que se encontra posicionado, bem como
menção do lugar a que concorre, fazendo referência ao presente Diá-
rio da República;

d) Classificação de serviço nos últimos três anos.

7 — Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se es-
pecifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do número an-
terior;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Curriculum vitae detalhado e documentado;
d) A declaração exigida na alínea a) deste número é dispensada aos

funcionários do quadro da Câmara Municipal de Portimão, desde que
os documentos constem do seu processo individual.

8 — A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular,
sendo a graduação final expressa de 0 a 20 valores e efectuada de acordo
com a seguinte fórmula:

CF =
 (HA × 1) + (FP × 1) + (EP × 3)

5

em que:

CF = classificação final;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

9 — Todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri do
concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solici-
tada, conforme estabelece a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas para consulta no edifício dos Paços do Município de Porti-
mão, após o cumprimento do determinado nos artigos 34.º, 38.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente do júri — Dr. Luís Manuel Carvalho Carito, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Engenheiro Rui dos Reis Agostinho, director do Departamento de
Ambiente, Equipamento e Acção Social, e arquitecta Ana Cristina
Santos Limão, chefe da Divisão de Ambiente e Equipamentos Urba-
nos.

Vogais suplentes:

Arquitecta Maria João Silva P. Sousa Chaparro, arquitecta paisa-
gista de 1.ª classe, e Dr. Vasco Manuel Oliveira Silva, chefe de Divi-
são de Recursos Humanos.

Vogal substituto do presidente — José Francisco Sobral Luís, ve-
reador.

8 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel António
da Luz. 3000215142

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso

Pela ordem de serviço do vice-presidente da Câmara de 10 de Agosto
de 2006, foram nomeados, em regime de substituição, a partir de 11 de
Agosto de 2006:

Manuela Maria Martins Bernardes André (5897), técnico superior
urbanista principal no cargo de chefe de Divisão Municipal de Aten-
dimento.

António Júlio Cardoso e Moura (3443), arquitecto assessor princi-
pal no cargo de chefe de Divisão Municipal de Planeamento e Pro-
jecto.
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Luís Filipe Lopes Morais Caldas (4641), engenheiro civil princi-
pal no cargo de director de Departamento Municipal de Serviços
Urbanos.

Manuel Gomes Silvério (4109), engenheiro técnico de higiene e
segurança especialista principal no cargo de chefe de Divisão Munici-
pal de Transportes e Serviços Mecânicos.

Maria Luísa Roseira da Nova Ferreira Oliveira Gonçalves (6687),
técnico superior consultor jurídico de 1.ª classe no cargo de chefe de
Divisão Municipal de Feiras, Mercados e Inspecção Sanitária.

António José Durão da Costa Pereira (2598), engenheiro civil as-
sessor principal no cargo de director de Departamento Municipal de
Arruamentos.

Luís dos Santos Gonçalves Bento (4519), engenheiro civil assessor
no cargo de chefe de Divisão Municipal de Intervenção na Via Pública.

(Não são devidos emolumentos — isento de visto de Tribunal de
Contas.)

28 de Agosto de 2006. — A Chefe de Divisão Municipal de Remu-
nerações e Gestão de Processos, Maria do Rosário Pedreira.

3000214819

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

Licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se conhecimento que está
aberto um período de discussão pública relativo ao pedido de licença
de operação de loteamento, em nome de ALFAPAR — Gestão Imo-
biliária, S. A., para o prédio sito no lugar de Penouces, 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 licença de operação de loteamento e respectivo pro-
cesso encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção de Licen-
ciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e 30 minutos
às 15 horas, podendo os interessados apresentar as suas reclamações,
observações ou sugestões, em requerimento dirigido ao presidente desta
Câmara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, ex vi n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.

11 de Agosto de 2006. — O Vereador, com competências delega-
das no âmbito da Divisão de Obras Particulares, José Pedro Matos
Ferreira. 3000215062

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso

Para 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, torna-se público que
se procedeu à renovação da contratação a termo resolutivo certo,
com efeitos a partir de 1 de Agosto do presente ano, por mais um
ano, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
com os seguintes trabalhadores:

Carlos Alberto Monteiro — coveiro.
Carlos Alberto da Silva Ramos — motorista de pesados.
Clorinda Ferreira da Silva — auxiliar de acção educativa.
Maria Filomena Mansores Moreira — auxiliar de acção educativa.

1 de Agosto de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui M.
Oliveira Costa. 1000305325

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 1 de Agosto, foi a Dr.ª Ana Cristina Rodrigues Palindra, técni-

ca superior de 2.ª classe, nomeada em regime de substituição, para
o lugar de chefe de Divisão de Planeamento e Programação de In-
vestimentos, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, e n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril.

A nomeada deverá tomar posse no lugar no prazo de 20 dias úteis
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

9 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000304854

Aviso

Concurso interno de acesso geral para dois técnicos

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 10 de
Julho de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
interno de acesso geral para duas vagas de técnico de 1.ª classe (ba-
charelato em Engenharia Civil), da carreira técnica, pertencente ao
quadro de pessoal desta autarquia.

1 — O concurso é válido para as vagas postas a concurso, cadu-
cando com o seu preenchimento.

2 — O concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, e demais
legislação aplicável.

3 — O local de trabalho situa-se na área do concelho de Tavira.
4 — Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes requi-

sitos:

Gerais — os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho,

Especiais — os constantes da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 30 de Dezembro, bem como bachare-
lato em Engenharia Civil.

5 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Tavira, podendo ser entregues pessoalmente na Sec-
ção de Pessoal, sita no Edifício André Pilarte, na Rua de D. Marce-
lino Franco, 2, 1.º, dentro das horas normais de expediente, ou
remetidas pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara Muni-
cipal de Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira, expedido até
ao termo do prazo fixado no presente aviso, e do qual deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, número, data de emissão e validade do bilhete de identi-
dade, bem como a entidade que o emitiu, número fiscal de contribu-
inte, situação militar, quando for caso disso, residência);

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diário

da República em que se encontra publicado o presente aviso;
d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de in-

fluírem a apreciação de mérito ou de constituírem motivo de prefe-
rência legal, os quais, todavia, só serão tidos em conta pelo júri se
devidamente comprovados;

5.1 — O requerimento de admissão deve ser obrigatoriamente acom-
panhado, sob pena de exclusão, dos seguintes elementos:

a) Documentos comprovativos da situação precisa em que se en-
contram relativamente aos requisitos especiais de admissão referidos
no ponto 4 deste aviso;

b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida pelo
serviço a que o candidato pertence, da qual conste, de forma clara e
inequívoca, a natureza do vínculo, categoria actual, tempo de serviço
na categoria, na carreira e na função pública, e especificação das ta-
refas e responsabilidades que lhe estiverem cometidas;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Fotocópias das classificações de serviço dos últimos três anos;

O requerimento deverá também ser acompanhado de fotocópia do
bilhete de identidade.



Diário da República, 2.ª série — N.º 177 — 13 de Setembro de 2006 (Parte Especial)18 826

5.2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º
204/98, de 11 de Julho, é dispensada temporariamente a apresen-
tação dos documentos comprovativos dos requisitos gerais de ad-
missão referidos no ponto 4, desde que o candidato declare no
próprio requerimento, sob compromisso de honra, encontrar-se nas
condições exigidas no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

5.3 — Os funcionários pertencentes ao serviço para cujo lugar o
concurso é aberto são dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem dos respectivos processos
individuais, bem como da declaração a que se refere a alínea b) do
ponto 5.1.

5.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida, a apresentação dos documentos comprovativos das
suas declarações.

5.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

6 — Métodos de selecção — prova oral de conhecimentos (reves-
tindo natureza teórica), que será classificada de 0 a 20 valores, na
qual será utilizado, para além dos valores inteiros, um limite máximo
de três dígitos decimais, sem arredondamento.

6.1 — A prova oral de conhecimentos, cujo programa foi apro-
vado por meu despacho de 7 de Agosto de 2006, terá a duração de
trinta minutos, e versará sobre os seguintes temas:

Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação no Concelho
de Tavira; Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alte-
ração dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação; Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas.

6.2 — A classificação final será a que resultar da classificação atri-
buída à prova oral de conhecimentos, e serão excluídos os candidatos
que obtiverem classificação final inferior a 9,5 valores.

7 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — engenheiro Cláudio Manuel Mestre Amador, chefe
da Divisão de Obras Municipais.

Vogais efectivos:

Arquitecta Célia Dionísia Teixeira Pereira Teixeira, chefe da Divi-
são de Gestão Urbanística, que substitui o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Arquitecta Ana Cristina Soares Massena Gago, chefe da Divisão de
Planeamento Urbanístico.

Vogais suplentes:

Engenheiro João Manuel Rodrigues de Jesus, técnico superior prin-
cipal

Engenheira Rosa Esmeralda Marques Guerreiro Nunes, técnica prin-
cipal.

8 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão afixadas para consulta no edifício dos Paços do Municí-
pio, nos termos do n.º 2 dos artigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e os candidatos excluídos serão notificados nos
termos do artigo 34.º do mesmo diploma legal.

9 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000304855

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

Alteração ao alvará de licença do loteamento n.º 568/82,
de 14 de Dezembro de 1982

Discussão pública

Engenheiro José Luís Gonçalves de Sousa Pinto, vereador com
delegação de competência conferida pelo despacho n.º 47/GP/2005,
do presidente da Câmara Municipal de Valongo, torna público que,
nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, conjugado com o artigo 22.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, e, por força do
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a al-
teração do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, e em con-
formidade com o despacho datado de 24 de Julho de 2006, está aber-

to o período de discussão pública da alteração requerida por, ao alvará
de licença do loteamento n.º 568/82, em nome de Celestino Ferreira,
e outros, datado de 14 de Dezembro de 1982, sito no lugar de Chã,
freguesia de Campo, aprovado por deliberação da Câmara Municipal
de 15 de Novembro de 1982 e cujo processo se encontra disponível
para consulta na Secção de Apoio Administrativo ao Departamento
de Serviços de Urbanismo (SAA/DSUB) desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao
presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão pú-
blica.

Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 49-VL/
82, incide sobre o lote n.º 16 e consiste na alteração da cércea, de
rés-do-chão e andar, para cave, rés-do-chão e andar.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regio-
nal e afixado nos lugares de estilo.

18 de Agosto de 2006. — O Vereador, com poderes delegados, José
Luís Gonçalves de Sousa Pinto. 1000305333

Aviso

Alteração ao alvará de licença do loteamento
n.º 387/80, de 6 de Novembro de 1980

Discussão pública

Engenheiro José Luís Gonçalves de Sousa Pinto, vereador com
delegação de competência conferida pelo despacho n.º 47/GP/2005,
do presidente da Câmara Municipal de Valongo, torna público que,
nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, conjugado com o artigo 22.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, e, por força do
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a al-
teração do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, e em con-
formidade com o despacho datado de 28 de Julho de 2006, está aber-
to o período de discussão pública da alteração requerida por José
Fernando da Rocha Ferreira, ao alvará de licença do loteamento n.º 387/
80, em nome de Alexandrino da Costa Nunes, datado de 6 de No-
vembro de 1980, sito no lugar de Calvário ou Lameiras, freguesia de
Campo, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 4 de No-
vembro de 1980 e cujo processo se encontra disponível para consulta
na Secção de Apoio Administrativo ao Departamento de Serviços de
Urbanismo (SAA/DSUB) desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao
presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão pú-
blica.

Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 23-VL/
78, incide exclusivamente sobre o lote n.º 47, e consiste na alteração
da tipologia, de habitação bifamiliar para unifamiliar, na alteração da
área de implantação, no aproveitamento do vão do telhado, e na
criação de um anexo no logradouro.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regio-
nal e afixado nos lugares de estilo.

18 de Agosto de 2006. — O Vereador, com poderes delegados, José
Luís Gonçalves de Sousa Pinto. 1000305340

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso

Nos termos do artigo 130.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro,
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com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, publica-se a alteração ao Regulamento n.º 1/95 — Regulamento
de Venda Ambulante do Concelho de Vila Franca de Xira, aprovada
pela Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária realizada no
dia 25 de Julho de 2006, sob proposta da Câmara Municipal aprovada
na sua reunião ordinária de 19 de Julho de 2006, conforme consta do
edital n.º 257/2006, afixado nos Paços do Município em 1 de Agosto
de 2006.

Alteração ao Regulamento n.º 1/95:

Regulamento de Venda Ambulante
do Concelho de Vila Franca de Xira

Artigo 17.º

1 — ..............................................................................................

a) ..................................................................................................
b) ..................................................................................................
c) ..................................................................................................
d) ..................................................................................................
e) ..................................................................................................
f) Sobralinho — na Estrada do Miradouro — Urbanização Vale de

Moinhos, nos primeiros e últimos domingos de cada mês, das 8 às
17 horas e todos os domingos do mês de Dezembro no mesmo horá-
rio.

g) ..................................................................................................
h) ..................................................................................................

2 — ..............................................................................................
3 — ..............................................................................................
4 — ..............................................................................................

1 de Agosto de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria da Luz
Rosinha. 3000212985

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
signatário datado de 16 de Agosto do corrente, foi deferido o pedi-
do licença sem vencimento de longa duração, formulado pelo funci-
onário Manuel Barbosa Oliveira, com a categoria profissional de au-

xiliar — cantoneiro de limpeza, a partir do dia 21 de Setembro de
2006 (inclusive).

23 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Ferreira Fernandes. 3000215113

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Édito

Para os devidos efeitos se torna público que Ana do Carmo Guer-
reiro Penedo pretende habilitar-se como herdeira do seu falecido
marido, José Manuel Matilde Penedo, ex-funcionário destes Servi-
ços Municipalizados, com a categoria de cabouqueiro, falecido em
21 de Julho de 2006, a fim de poder receber a importância ilí-
quida de 2993,88 euros, respeitante a subsídio por morte, nos
termos do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 223/95, de
8 de Setembro.

Nestes termos, quem tiver algo a opor a tal pretensão ou vier tam-
bém a habilitar-se ao referido pagamento, deve deduzir o respectivo
pedido no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente
édito.

28 de Agosto de 2006. — Pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, o Director-Delegado, Victor Rodrigues. 1000305318

RECTIFICAÇÕES

JUNTA DE FREGUESIA DE ALHADAS

Rectificação

No Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 154, de 10 de
Agosto de 2006, a p. 14 692, foi publicado com inexactidão um
aviso da Junta de Freguesia em epígrafe. Assim, na tabela, relativa-
mente a Maria José Matos Cardoso Romeiro na col. «Situação ac-
tual», onde se lê «Renovação, 1-6-2006» deve ler-se «Renovação,
16-7-2006».

14 de Setembro de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Ofi-
ciais. 3000215045
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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS
DA SOBRENA

Certifico, narrativamente, que por escritura de 17 de Julho de 2006,
lavrada a fls.  75 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º  153-D do Cartório Notarial de Cadaval, a cargo do notário licen-
ciado Eduardo Andrade Silva Vieira, foi alterada a alínea g) do arti-
go  4.º dos estatutos da associação denominada Associação de Produ-
tores Agrícolas da Sobrena, com sede no lugar de Sobrena, freguesia
de Peral, concelho de Cadaval, número de identificação de pessoa
colectiva 502316993, passando a ter a seguinte redacção:

«ARTIGO  4.º

g) Pugnar pela assistência técnica eficaz com vista à utilização de
tecnologias que permitam proteger o ambiente e a qualidade de vida,
nomeadamente através da prática da protecção integrada, produção
integrada e do modo de produção biológico, nas suas diferentes com-
ponentes técnico-comerciais.»

Está conforme ao original.

17 de Julho de 2006. — A Ajudante, Cristina Maria Baptista Pau-
lo Pereira de Faria. 3000213684

COLECTIVO ULTRAS 95

Certifico que, por escritura de 4 de Agosto de 2006, exarada a fl.  72
do livro de notas n.º  31-A do Cartório Notarial de João Ricardo da
Costa Menezes, respectivo notário, foi constituída uma associação,
sem carácter lucrativo, sob a denominação Colectivo Ultras 95, nú-
mero de identificação de pessoa colectiva provisório P-507806794.

Sede: Avenida de Fernão de Magalhães, 1060, loja 5, 4350-155 Porto.
Objecto: o desenvolvimento e a reflexão sobre as actividades des-

portivas, culturais e físicas, a exploração do site, na Internet, a orga-
nização de eventos desportivos e sociais, deslocações para apoio à
equipa do Futebol Clube do Porto nas várias modalidades desportivas
e parcerias com outras entidades ou associações locais.

4 de Agosto de 2006. — O Notário, João Ricardo da Costa
Menezes. 3000213732

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA FREGUESIA
DE ALVORNINHA

Certifico que, por escritura de alteração dos estatutos de 4 de Agosto
de 2006, lavrada de fl.  55 a fl.  56 v.º do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º  103-E do Cartório Notarial de Óbidos, foram altera-
dos os estatutos da associação, sem fins lucrativos, denominada Asso-
ciação de Caçadores da Freguesia de Alvorninha, com sede no lugar e
freguesia de Alvorninha, concelho de Caldas da Rainha, quanto ao
artigo  2.º (objecto) e ao artigo  4.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

«ARTIGO  2.º

A Associação de Caçadores da Freguesia de Alvorninha tem por
finalidade:

1) Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a
prática ordenada e melhoria do exercício da caça, sem quaisquer fins
lucrativos;

2) Zelar pela aplicação e observância das normas legais sobre a caça;
3) Contribuir para a preservação e fruição, racional e equilibrada

dos recursos cinegéticos, bem como para o desenvolvimento dos de-
mais recursos naturais, incluindo a restante fauna selvagem;

4) Conduzir, defender e representar todos os interesses inerentes
ou conexos com a prática da caça;

5) Promover a formação técnica e cívica dos caçadores seus asso-
ciados;

6) Criar as secções técnicas necessárias e suficientes para melhorar
a persecução dos seus fins;

7) Colaborar para o bem local e regional, no âmbito social, cultu-
ral e ecológico;

8) Gerir, explorar ou participar na gestão e exploração de conces-
sões de caça de interesse associativo ou de interesse municipal, bem

como de outros modelos de caça que venham a ser legalmente admi-
tidos;

9) Gerir, explorar ou participar na gestão e exploração de conces-
sões de zonas de pesca desportiva, bem como de outros modelos de
pesca que venham a ser legalmente admitidos e criados;

10) Gerir, explorar ou participar na gestão e exploração de quais-
quer serviços ou equipamentos integrantes das concessões e caça e ou
pesca desportiva referidos nos n.os 8 e 9, anteriores;

11) Fomentar a exploração cinegética e piscícola de forma racio-
nal e ordenada, zelando pelo escrupuloso cumprimento das normas
legais aplicáveis.

ARTIGO  4.º

Os recursos da Associação de Caçadores da Freguesia de Alvorninha
serão principalmente:

1) (Mantém-se.)
2) (Mantém-se.)
3) (Mantém-se.)
4) (Mantém-se.)
5) As receitas provenientes da gestão, exploração ou participação

na gestão e exploração, das concessões e equipamentos referidos nos
n.os 8, 9 e 10 do artigo  2.º dos presentes estatutos.

§ único. (Mantém-se.)»

Está conforme, nada havendo na parte omitida além ou em con-
trário do que se certifica.

4 de Agosto de 2006. — A Ajudante, Susana Maria de Jesus Silva
Ribeiro. 3000213932

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA
E DE MELHORAMENTOS S. MARÇAL

Certifico que, no dia 10 de Agosto de 2006, por escritura exarada
de fl. 122 a fl. 123 do livro de notas n.º 73-D do Cartório Notarial
de Vinhais, foi constituída uma associação que adopta a denominação
de Associação Cultural, Recreativa e de Melhoramentos S. Marçal,
com sede na aldeia de Penso, freguesia de Santalha, concelho de
Vinhais, e que tem por objecto social:

Actividades de âmbito cultural;
Actividades de âmbito social;
Actividades de âmbito desportivo;
Apoio sociocultural à população;
Actividades de tempos livres;
Actividades de âmbito recreativo;
Melhoramentos locais (aldeia de Penso);
Actividades de bar e café.
Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota mensal e de

uma jóia, a estabelecer em assembleia geral, e as condições essenciais
para a admissão, exoneração e exclusão dos mesmos dependerão do
regulamento geral interno, cuja aprovação e alteração são da compe-
tência da assembleia geral.

Está conforme ao original.

10 de Agosto de 2006. — A Notária Interina, Isabel Maria
Fernandes Monteiro. 3000213943

ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS
E IDOSOS DE PORTIMÃO

Certifico que, por escritura de 10 de Agosto de 2006, lavrada a
fl.  143 do livro n.º  29 de notas para escrituras diversas do Cartório
Notarial da Batalha, foi constituída a associação com a denominação
de Associação dos Reformados Pensionistas e Idosos de Portimão,
com sede na Urbanização Vale de França, lote 1, na freguesia e con-
celho de Portimão.

A Associação, que não tem fins lucrativos, tem por objecto defen-
der e proteger os seus associados na velhice e invalidez, fomentar o
desenvolvimento intelectual, cultural e lúdico dos idosos, desenvolver
serviços de assistência e apoio em cuidados de saúde e higiene, nomea-
damente a criação de lares e residências de apoio, promover social-
mente os seus associados tendo em vista a sua dignificação, colaborar
com entidades oficiais na organização da actividade dos idosos, orga-
nizar e administrar bens que a Associação venha adquirir.

A actividade da Associação é desenvolvida com independência e
autonomia em relação ao Estado e organizações políticas e reli-
giosas.
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Podem ser sócios todos os reformados, pensionistas e idosos com
mais de 50 anos, de ambos os sexos, ou ainda com menos de 50 anos
como sócios auxiliares.

Conferida, vai conforme.

10 de Agosto de 2006. — O Adjunto, Ilídio da Conceição Guer-
reiro Poucochinho. 3000214588

MULHER SÉCULO XXI — ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS MULHERES

Certifico que, por escritura de 21 de Julho de 2006, lavrada no
Cartório Notarial de Sónia Marisa Pires Vala, iniciada a fl.  45 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 52-B, foram alterados os
estatutos da associação com a denominação Mulher Século XXI —
Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, com sede na
Avenida do Marquês de Pombal, lote 25, 1.º, A, na cidade, freguesia
e concelho de Leiria, a qual passa a ter como objecto:

a) Desenvolver acções de formação, informação, divulgação e ou-
tras que persigam o combate à discriminação das mulheres e à vio-
lência doméstica e que favoreçam a inserção das mulheres no merca-
do de trabalho e na vida activa;

b) Criar infra-estruturas e estruturas de apoio a mulheres, crianças
e idosos em situação de risco, pobreza ou outras dependências sociais;

c) Apoiar a inserção dos mais desfavorecidos, na vida pública social,
profissional e política;

d) Promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

Está conforme.

21 de Julho de 2006. — A Notária, Sónia Marisa Pires Vala.
3000214664

FRAGUIL — ASSOCIAÇÃO DE CAÇA, PESCA,
AVENTURISMO E NATUREZA DA QUINTA DAS FRAGAS

Eu, abaixo assinada, Maria Teresa Carvalho Campos Meireles da
Cunha, expressamente autorizada pela notária Irene Paixão dos San-
tos Leitão a praticar este acto, certifico que, por escritura outorgada
hoje, lavrada de fl.  58 e fl.  60 v.º do livro de notas para escrituras
diversas n.º  17-P do Cartório Notarial em Celorico da Beira, foi cons-
tituída uma associação com a denominação FRAGUIL — Associação
de Caça, Pesca, Aventurismo e Natureza da Quinta das Fragas, com
sede na Rua das Colmeias, 58, Guarda, cujo objecto é «promover a
prática da caça e da pesca de forma ordenada».

Está conforme ao original e em nada altera a parte omitida.

17 de Agosto de 2006. — A Colaboradora, Maria Teresa Meireles
da Cunha. 3000214671

CONFRARIA GASTRONÓMICA OS TANHEIROS

Certifico que, por escritura de 18 de Julho de 2006, exarada de
fl.  125 a fl. 126 do livro de notas n.º  297-F do 1.º Cartório Notarial
de Santarém, foi constituída, com duração por tempo indeterminado,
a associação denominada Confraria Gastronómica Os Tanheiros, com
sede na Rua da Escola, 15, no lugar do Secorio, freguesia de Moçarria,
concelho de Santarém.

Os associados da Confraria designam-se por confrades.
A associação tem por objecto definido «a defesa e divulgação da

gastronomia e artesanato da nossa terra e de toda a região ribatejana».
1 — Os confrades podem ter as categorias de fundadores, de ordem

e de honra. Durante o 1.º ano, os confrades de ordem são considera-
dos/designados por confrades canivetes.

2 — Os confrades fundadores são todos os que, desde o início, ade-
riram à formação da Confraria e foram admitidos pela comissão
instaladora até à data da constituição da associação.

3 — Os confrades de ordem são os que expressamente se declara-
rem amigos da povoação do Secorio ou exerçam a sua actividade pro-
fissional na sua área gastronómica e adiram aos fins da Confraria.

4 — Os confrades de honra são pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, que pela sua acção profissional ou pessoal
tenham contribuído pata a valorização e dignificação da Confraria.

5 — Em todas as manifestações em que participem, enquanto mem-
bros da Confraria, os confrades ficam obrigados ao uso das vestes e
insígnias que venham a ser definidas em regulamento a aprovar pela
assembleia geral.

6 — Os confrades fundadores e os de ordem ficam obrigados à aqui-
sição do traje da Confraria, a envergar nas ocasiões referidas no nú-
mero anterior.

7 — Perdem a qualidade de confrade:
a) Os que pedirem a sua demissão à direcção;
b) Os que forem excluídos, por deliberação da assembleia geral, sob

proposta da direcção e após a audiência prévia dos confrades visados,
que deverão ser convocados para o efeito por carta registada com
aviso de recepção.

Está conforme ao original e certifico que na parte omitida nada há
em contrário ou para além do que neste se narra ou transcreve.

18 de Julho de 2006. — O Segundo-Ajudante, José Filipe Vieira
Reis. 3000212147

GRUPO DE CANTARES DE ALDEIA
DE SANTA MARGARIDA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 13 de Julho de 2006,
lavrada a fls. 94 e seguintes do competente livro de notas para escri-
turas diversas n.º  136-E do Cartório Notarial de Idanha-a-Nova, foi
constituída uma associação, sem fins lucrativos e por tempo
indeterminado, denominada Grupo de Cantares de Aldeia de Santa
Margarida, que tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Rolão
Preto, 46, na freguesia de aldeia de Santa Margarida, concelho de
Idanha-a-Nova, a qual tem por objecto promover e divulgar o folclo-
re da região, apoiar e dinamizar acções culturais na freguesia e fora
dela, na perspectiva da fruição cultural das populações, de forma a
contribuir para a sua progressiva emancipação e em moldes de inteira
liberdade de criação.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está conforme ao original.

13 de Julho de 2006. — O Ajudante, Luís Filipe de Sousa Silveira
Rodrigues. 3000211406

CASA DO BENFICA DE S. BRÁS DE ALPORTEL

Certifica-se que, por escritura lavrada em 12 de Agosto de 2006,
de fl.  89 a fl.  90 v.º, do livro de notas n.º  258-A do Cartório Nota-
rial de São Brás de Alportel, foi constituída a associação com a deno-
minação Casa do Benfica de S. Brás de Alportel, com sede na Rua de
Boaventura Passos, 42, na vila de São Brás de Alportel, durará por
tempo indeterminado, e o objecto social consiste na promoção de
relações culturais, sociais, recreativas e desportivas.

12 de Agosto de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ana Manuela
Martins Viegas Baptista. 3000214278

DESIGNLOCAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL

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 na Rua do Jornal «Correio da
Feira», nesta cidade de Santa Maria da Feira, certifica que, por escri-
tura pública de 14 de Julho de 2006, lavrada neste Notário, a partir
da fl.  128 do livro L-53, foi constituída a associação com a denomi-
nação acima referida, com sede no Auditório da Junta de Freguesia de
Santa Maria de Lamas, à Rua do Auditório, freguesia de Santa Maria
de Lamas, 4535-576, concelho de Santa Maria da Feira, cujo objecto
consiste em: «desenvolvimento e promoção de projectos inovadores
e a criação de sinergias culturais aos níveis local e global, através da
prática do design».

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

A admissão e a exclusão dos associados são da competência da di-
recção, cabendo recurso para a assembleia geral.

Está conforme.

14 de Julho de 2006. — A Colaboradora, Rosa Maria de Sousa
Santos. 3000211817

GRUPO MISSIONÁRIO JOVEM DE NOGUEIRA
DA REGEDOURA

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 na Rua do Jornal «Correio da
Feira», nesta cidade de Santa Maria da Feira, certifica que, por escri-
tura pública de 7 de Julho de 2006, lavrada neste Notário, a partir da
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fl.  36 do livro L-53, foi constituída a associação com a denomina-
ção acima referida, com sede na Avenida de São Cristóvão, 1191,
freguesia de Nogueira da Regedoura, deste concelho de Santa Maria da
Feira, cujo objecto consiste em: «angariar fundos para ajudar as pes-
soas mais carenciadas, nomeadamente as que pertencem aos chama-
dos países de terceiro mundo, fomentar e apoiar a participação dos
agentes locais na cooperação e solidariedade activa entre pessoas,
famílias, grupos sociais e entre gerações e colaborar com actividades
culturais e religiosas que se enquadrem dentro do espírito do Grupo e
promover vocações missionárias no meio onde trabalham».

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

A admissão e a exclusão dos associados são da competência da di-
recção, cabendo recurso para a assembleia geral.

Está conforme.

10 de Julho de 2006. — A Colaboradora, Rosa Maria de Sousa
Santos. 3000211024

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA
DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Certifico que, por escritura de 14 de Julho de 2006, exarada de
fl.  36 a fl.  37 do livro de notas n.º  72-A do Cartório Notarial de
Matosinhos, a cargo do licenciado Luís Fernando Laboreiro Henriques,
foi constituída uma associação, sem fins lucrativos, com a denomina-
ção Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, com sede na
Praça de Gomes Teixeira, Edifício Gomes Teixeira, Porto.

Que a associação tem por objecto social a criação e divulgação de
conhecimento, estimular a aplicação de tecnologias adequadas no
domínio da saúde pública, de modo a promover e proteger a saúde das
populações humanas, congregando todos os agentes relevantes em
torno de programas de ensino, investigação e serviços que conciliem
a excelência académica, o rigor científico, as parcerias criativas e os
serviços inovadores que avancem as práticas da saúde pública e res-
pondam às necessidades locais, nacionais e internacionais.

Podem ser membros da associação as pessoas singulares ou pessoas
colectivas que se agrupam nas seguintes categorias: associados funda-
dores, associados aderentes e associados honorários.

São órgãos sociais da associação a assembleia geral, a direcção, o
conselho fiscal, a comissão de acompanhamento e o conselho técnico-
-científico.

Está conforme ao original.

14 de Julho de 2006. — A Técnica de Notariado, com poderes
delegados pelo Notário, Maria Filomena Pereira de Almeida Miranda.

3000212602

ASSOCIAÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA DA ESCOLA
JOÃO GONÇALVES ZARCO — MUSEU DA ZARCO

Certifico que, por escritura de 10 de Julho de 2006, lavrada a
fls.  116 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º  247-F
do 2.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos, foi constituída
uma associação com a denominação em epígrafe e sede na Escola
Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico João Gonçalves Zarco,
sita na Avenida de Villagarcia de Arosa, freguesia e concelho de
Matosinhos.

A referida Associação tem por objecto desenvolver e promover
actividades culturais no domínio da museologia.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal. A direcção é constituída por um presidente, um secretário,
um tesoureiro e dois vogais.

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois secretários.

Está conforme.

10 de Julho de 2006. — A Ajudante Principal, Filomena da Con-
ceição da Fonseca Alves Monteiro de Oliveira.     3000211857

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CARRAZEDA
DE ANSIÃES

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de
Carrazeda de Ansiães, em 29 de Agosto de 2006, a fl.  58 do livro de
notas para escrituras diversas n.º  44-C, foi alterado o artigo  1.º dos
estatutos da associação denominada Clube de Caça e Pesca de
Carrazeda de Ansiães, com sede na freguesia e concelho de Carrazeda
de Ansiães, com o número de pessoa colectiva 502700513, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

«ARTIGO  1.º

a) ...................................................................................................
b) ...................................................................................................
c) ...................................................................................................
d) ...................................................................................................
e) Contribuir para o fomento dos recursos cinegéticos e para a

prática ordenada e melhoria do exercício da caça;
f) Zelar pelas normas legais sobre a caça.»

Está conforme.

30 de Agosto de 2006. — A Ajudante, Maria Alice Fonseca.
1000305336

BALANCETES

FINICRÉDITO — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

Balanço em base individual (NCA) em 30 de Junho de 2006
(Em euros)

30 de Junho de 2006

Valor antes Provisões, 30 de Junho
Rubricas de instrução 23/2004 de provisões, imparidade Valor de 2006

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2

Activo

10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos
centrais ......................................... 623,68 623,68 1 179,38

11+3301 Disponibilidades em outras institui-
ções de crédito .............................. 12 267,14 12 267,14 1 128 014,09

152 (1)+1548 (1)+158 (1)+ Activos financeiros detidos para ne-
+16+191 (1)–3713 (1) gociação ........................................ 0 0

152 (1)+1548 (1)+ Outros activos financeiros ao justo
+158 (1)+17+191 (1)– valor através de resultados ........... 0 0

–3713 (1)
153+1548 (1)+158 (1)+18+ Activos financeiros disponíveis para
+192+34 888 (1)–35 221– venda ............................................ 0 0

3531 (1)–53 888 (1)–
–3713 (1)
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13+150+158 (1)+ Aplicações em instituições de cré-
+198 (1)+3303+3310 (1)+ dito ............................................... 225 000 225 000 225 000

+34 018 (1)+3408 (1)–350–
–3520–5210 (1)–35 221 (1)–
–3531 (1)–5300–53 028 (1)–

–3710
14+151+158 (1)+ Crédito a clientes ............................. 170 028 603,79 12 132 845,25 157 895 758,54 112 749 576,37

+190+3304+3305+
+3310 (1)+34 008+340 108+

–34 880–3518–35 211–
–35 221–3531–370–3711–
–3712–5210 (1)–53 018–

530 208–53 880
156+158 (1)+159 (1)+ Investimentos detidos até à maturi-
+22+3307+3310 (1)+ ridade ............................................ 0 0 0
+3402–355–3524–

–3713 (1)–5210 (1)–
–53 028 (1)–5303

155+158 (1)+159 (1)+ Activos com acordo de recompra 0 0 0
+20+3306+3310 (1)+
+3408 (1)–354–3523–
–3713 (1)–5210 (1)–

–5308 (1)
21 Derivados de cobertura ..................... 0 0 0

25–3580–3713 (1) Activos não correntes detidos para
venda ............................................ 311 726,19 311 726,19 0

26–3581 (1)–360 (1) Propriedades de investimento .......... 0 0 0
27–3581 (1)–360 (1) Outros activos tangíveis ................... 2 846 605,80 2 146 753,72 699 852,08 947 377,08
29–3582–3583–361 Activos intangíveis ........................... 1 836 402,56 1 122 069,71 714 332,85 525 439,45

24–357–3713 (1) Investimentos em associadas e filiais
excluídas da consolidação ............. 0 0 0

300 Activos por impostos correntes ....... 0 0 0
301 Activos por impostos diferidos ........ 676 666,24 676 666,24 392 492,88

12+157–158 (1)+159 (1)+ Outros activos .................................. 20 554 081,71 20 554 081,71 31 045 119,25
+198 (1)+31+32+3302+
+3308+3310 (1)+338+

+3408 (1)+348 (1)–3584–
–3525–371 (1)+50 (1) (2)–
–5210 (1)–5304–5308 (1)

+54 (1)+(3)
––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Total do activo ........ 196 491 977,11 15 401 668,68 181 090 308,43 147 014 198,50

(Em euros)

Rubricas de instrução 23/2004 Passivo e capital 30 de Junho 30 de Junho
de 2006 de 2005

Passivo

38–3311(1)–3410+5200+ Recurso de bancos centrais ................................................................... 649 194,37
+5211(1)+5318

43(1) Passivos financeiros detidos para negociação .......................................
43(1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .........

39–3311(1)–3411+5201+ Recursos de outras instituições de crédito ............................................. 111 665 811,02 95 345 928,48
+5211(1)+5318(1)

40+41–3311(1)–3412–3412– Recursos de clientes e outros empréstimos ...........................................
–3413+5202+5203+

+5211(1)+5310+5311
42–3311(1)–3414+5214+ Responsabilidades representadas por títulos .......................................... 20 000 000 5 000 000

+5211(1)+5312
46–3311(1)–3415+5205+ Passivos financeiros associados a activos transferidos .........................

+5211(1)+5313
44 Derivados de cobertura ..........................................................................
45 Passivos não correntes detidos para venda ...........................................
47 Provisões ............................................................................................... 2 090 378,27 2 483 530,46

490 Passivos por impostos correntes .......................................................... 312 735,03 0
491 Passivos por impostos diferidos ............................................................

481+–489(*)–3311(*)(1)– Instrumentos representativos de capital ...............................................
–3416(*)(1)+5206(*)(1)+
+5211(*) (1)+5314(*)(1)

480+488+–489(1)–3311(1)– Outros passivos subordinados ................................................................

(Em euros)

30 de Junho de 2006

Valor antes Provisões, 30 de Junho
Rubricas de instrução 23/2004 de provisões, imparidade Valor de 2006

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=1–2
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–3416(1)+5206(1)+
+5211(1)+5314(1)

51–3311(1)–3417–3418+ Outros passivos ..................................................................................... 13 048 946 17 955 401,37
+50(1)(2)+5207+5208+

+5211(1)+528+538–5388+
+5318(1)+54(1)(3)

————— —————

Total do passivo ................................. 147 767 064,69 120 784 860,31
————— —————

Capital

55 Capital ................................................................................................... 30 000 000 25 000 000
602 Prémios de emissão ............................................................................... 750 000
57 Outros instrumentos de capital .............................................................
56 Acções próprias .....................................................................................

58+59 Reservas de reavaliação .........................................................................
60–602+61 Outras reservas e resultados transitados ................................................ 2 515 512,17 271 001,70

64 Resultado do exercício .......................................................................... 807 731,57 208 336,49
63 Dividendos antecipados .........................................................................

————— —————

Total do capital .................................. 33 323 243,74 26 229 338,19
............................................................ ————— —————

Total do passivo + capital .................. 181 090 308,43 147 014 198,50

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubricas 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — A Técnica Oficial de Contas, Margarida Caetano. 3000214839

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS

Sede: Praça de D. João I, 28, 4000-295 Porto

Capital social: € 3 611 329 567

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501525882.
CAE 65120.

Balanço consolidado em 30 de Junho de 2006 e 2005
(Em milhares de euros)

2006 2005

Activo
Activo Imparidades Activo Activo
bruto e amortizações líquido líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 1 441 305 – 1 441 305 1 307 654
Disponibilidades em outras instituições de crédito ............................. 697 015 – 697 015 883 150
Activos financeiros detidos para negociação ..................................... 2 125 407 – 2 125 407 1 948 202
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ....... – – – –
Activos financeiros disponíveis para venda ....................................... 5 166 482 175 452 4 991 030 4 818 676
Aplicações em instituições de crédito ................................................ 5 011 690 8 255 5 003 435 5 831 178
Crédito a clientes ............................................................................... 55 421 991 1 350 672 54 071 319 50 390 715
Investimentos detidos até à maturidade ............................................. – – – –
Activos com acordo de recompra ...................................................... 40 644 – 40 644 –
Derivados de cobertura ....................................................................... 90 782 – 90 782 531 726
Activos não correntes detidos para venda ......................................... 1 527 196 – 1 527 196 3 419 103
Propriedades de investimento ............................................................ – – – –
Outros activos tangíveis ..................................................................... 1 805 470 1 064 981 740 489 873 656
Activos intangíveis ............................................................................ 540 861 169 323 371 538 339 578
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação .... 281 798 – 281 798 262 650
Activos por impostos correntes ........................................................ 22 113 – 22 113 15 466
Activos por impostos diferidos .......................................................... 588 261 – 588 261 710 052
Provisões técnicas de resseguro cedido .............................................. 538 – 538 10 049
Outros activos:

Devedores por seguro directo e resseguro .................................... 13 559 – 13 559 92 290
Outros ........................................................................................... 4 475 699 98 652 4 377 047 4 510 302

........................................................................................................... ––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Total do activo ............................... 79 250 811 2 867 335 76 383 476 75 944 447

(Em euros)

Rubricas de instrução 23/2004 Passivo e capital 30 de Junho 30 de Junho
de 2006 de 2005
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(Em milhares de euros)

Passivo 2006 2005

Recursos de bancos centrais ....................................................................................................................... 542 388 70 798
Passivos financeiros detidos para negociação ............................................................................................ 810 083 575 460
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .............................................................. – –
Recursos de outras instituições de crédito .................................................................................................. 11 450 028 10 474 715
Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................................................................ 33 818 092 32 095 679
Responsabilidades representadas por títulos ............................................................................................... 18 557 605 18 470 113
Passivos financeiros associados a activos transferidos .............................................................................. – –
Derivados de cobertura ............................................................................................................................... 83 591 369 118
Passivos não correntes detidos para venda ................................................................................................ 1 442 037 3 251 781
Provisões .................................................................................................................................................... 201 214 246 754
Provisões técnicas ...................................................................................................................................... 41 163 55 301
Passivos por impostos correntes ............................................................................................................... 2 042 1 414
Passivos por impostos diferidos ................................................................................................................. – 91 005
Instrumentos representativos de capital .................................................................................................... 104 782 691 540
Outros passivos subordinados ..................................................................................................................... 2 734 924 3 039 144
Outros passivos:

Credores por seguro directo e resseguro ............................................................................................... 3 057 55 781
Outros ................................................................................................................................................... 1 740 2 644 160

................................................................. ––––––––––––– ––––––––––––––

Total do passivo ........................................................... 71 531 236 72 132 763
––––––––––––– ––––––––––––––

.................................................................
Capital

Capital ........................................................................................................................................................ 4 611 330 3 757 401
Prémios de emissão .................................................................................................................................... 881 707 674 435
Outros instrumentos de capital .................................................................................................................. – 528 207
(Acções próprias) ....................................................................................................................................... ( 43 196) ( 37 137)
Reservas de reavaliação .............................................................................................................................. 365 300 400 110
Outras reservas e resultados transitados ..................................................................................................... ( 1 687 821) ( 2 139 602)
Resultado do exercício ............................................................................................................................... 395 821 302 877
(Dividendos antecipados) ........................................................................................................................... – –
Interesses minoritários ............................................................................................................................... 329 099 325 393

–––––––––– ––––––––––
Total do capital ............................................................ 4 852 240 3 811 684

–––––––––– ––––––––––
Total do passivo + capital ............................................ 76 383 476 75 944 447

..................................................................................................................................................................

Demonstração de resultados consolidados
para os seis meses findos em 30 de Junho de 2006 e 2005

(Em milhares de euros)

2006 2005

Juros e rendimentos similares .................................................................................................................... 1 581 270 1 522 168
Juros e encargos similares .......................................................................................................................... (  874 824) (  823 343)

–––––––––– ––––––––––
Margem financeira ............................................................................................................................. 706 446 698 825

Rendimentos de instrumentos de capital ................................................................................................... 26 931 53 945
Rendimentos de serviços e comissões ........................................................................................................ 415 950 376 575
Encargos com serviços e comissões .......................................................................................................... (  65 249) (  63 085)
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (líquido) ........................ 98 364 (  30 332)
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda (líquido) ........................................................... 72 904 64 206
Resultados de reavaliação cambial (líquido) ............................................................................................... 81 981 38 083
Resultados de alienação de outros activos ................................................................................................. 79 354 47 690
Prémios líquidos de resseguro ..................................................................................................................... 5 258 11 562
Custos com sinistros líquidos de resseguro ................................................................................................. (  2 685) (  6 696)
Variação das provisões técnicas líquidas de resseguro ................................................................................ (  1 992) (  3 619)
Outros resultados de exploração (líquido) .................................................................................................. (  28 624) 143 100

–––––––––– ––––––––––
Produto da actividade ......................................................................................................................... 1 388 638 1 330 254

Custos com o pessoal ................................................................................................................................. ( 513 238) ( 466 104)
Gastos gerais administrativos ..................................................................................................................... ( 289 607) ( 279 475)
Depreciações e amortizações ..................................................................................................................... ( 58 416) ( 69 598)
Provisões líquidas de anulações .................................................................................................................. ( 7 973) ( 21 129)
Imparidade do crédito líquido de reversões e recuperações ....................................................................... ( 71 349) ( 117 227)
Imparidade de outros activos financeiros líquidos de reversões e recuperações ........................................ 293 649
Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações ............................................................ ( 8 253) (  2 388)
Diferenças de consolidação negativas ........................................................................................................ – –
Resultados de participações em associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) 31 235 17 951

–––––––––– ––––––––––
Resultado antes de impostos .............................................................................................................. 471 330 392 933
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Impostos:
Correntes ............................................................................................................................................ ( 15 087) ( 20 448)
Diferidos ............................................................................................................................................. ( 35 475) ( 47 554)

–––––––––– ––––––––––
Resultado após impostos antes interesses minoritários .............................................................. 420 768 324 931

Do qual: Resultados após impostos de operações descontinuadas ............................................................. – –
Interesses minoritários ............................................................................................................................... ( 24 947) ( 22 054)

–––––––––– ––––––––––
Lucro líquido ................................................................ 395 821 302 877

Balanço em 30 de Junho de 2006 e 2005

Actividade global
(Em milhares de euros)

2006 2005

Activo
Activo Imparidades Activo Activo
bruto e amortizações líquido líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 1 072 107 – 1 072 107 985 192
Disponibilidades em outras instituições de crédito ............................. 1 307 657 – 1 307 657 766 627
Activos financeiros detidos para negociação ..................................... 1 294 672 – 1 294 672 880 393
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados ....... – – – –
Activos financeiros disponíveis para venda ....................................... 4 311 583 156 779 4 154 804 3 489 478
Aplicações em instituições de crédito ................................................ 11 542 535 2 892 11 539 643 10 913 118
Crédito a clientes ............................................................................... 42 405 899 465 359 41 940 540 40 867 859
Investimentos detidos até à maturidade ............................................. – – – –
Activos com acordo de recompra ...................................................... – – – –
Derivados de cobertura ....................................................................... 36 342 – 36 342 291 396
Activos não correntes detidos para venda ......................................... – – – –
Propriedades de investimento ............................................................ – – – 483 094
Outros activos tangíveis ..................................................................... 1 210 399 710 082 500 317 557 618
Activos intangíveis ............................................................................ 10 063 8 448 1 615 3 960
Investimentos em associadas e filiais excluídas da consolidação .... 1 813 677 161 780 1 651 897 1 536 691
Activos por impostos correntes ........................................................ 8 298 – 8 298 7 681
Activos por impostos diferidos .......................................................... 369 125 – 369 125 316 245
Provisões técnicas de resseguro cedido .............................................. – – – –
Outros activos:

Devedores por seguro directo e resseguro .................................... – – – –
Outros ........................................................................................... 8 137 641 1 397 335 6 740 306 6 146 577

........................................................................................................... ––––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Total do activo ............................... 73 519 998 2 902 675 70 617 323 67 245 929

(Em milhares de euros)

Passivo 2006 2005

Recursos de bancos centrais ....................................................................................................................... 540 321 67 787
Passivos financeiros detidos para negociação ............................................................................................ 757 040 574 105
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados .............................................................. – –
Recursos de outras instituições de crédito .................................................................................................. 27 443 780 24 343 267
Recursos de clientes e outros empréstimos ................................................................................................ 27 026 220 25 808 744
Responsabilidades representadas por títulos ............................................................................................... 3 936 584 3 274 610
Passivos financeiros associados a activos transferidos .............................................................................. – –
Derivados de cobertura ............................................................................................................................... 60 901 299 786
Passivos não correntes detidos para venda ................................................................................................ – –
Provisões .................................................................................................................................................... 767 537 911 672
Provisões técnicas ...................................................................................................................................... – –
Passivos por impostos correntes ............................................................................................................... 81 978
Passivos por impostos diferidos ................................................................................................................. – 37 049
Instrumentos representativos de capital .................................................................................................... – –
Outros passivos subordinados ..................................................................................................................... 4 418 901 4 632 985
Outros passivos:

Credores por seguro directo e resseguro ............................................................................................... – –
Outros ................................................................................................................................................... 1 454 393 3 328 042

................................................................. ––––––––––––– ––––––––––––––

Total do passivo ........................................................... 66 405 758 63 279 025
––––––––––––– ––––––––––––––

.................................................................
Capital

Capital ........................................................................................................................................................ 3 611 330 3 257 401
Prémios de emissão .................................................................................................................................... 881 707 674 435

(Em milhares de euros)

2006 2005
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Outros instrumentos de capital .................................................................................................................. – 528 207
Reservas de reavaliação .............................................................................................................................. 49 712 7 212
Outras reservas e resultados transitados ..................................................................................................... ( 673 393) ( 753 520)
(Acções próprias) ....................................................................................................................................... – –
Resultado do exercício ............................................................................................................................... 342 209 253 169
(Dividendos antecipados) ........................................................................................................................... – –
Interesses minoritários ............................................................................................................................... – –

–––––––––– ––––––––––
Total do capital ............................................................ 4 211 565 3 966 904

–––––––––– ––––––––––
Total do passivo + capital ............................................ 70 617 323 67 245 929

..................................................................................................................................................................
O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) — O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000214851

CAIXA LEASING E FACTORING — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 175, 2.o, 1050-053 Lisboa

Capital social: € 10 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8926.
Pessoa colectiva n.º 504868713.

Balanço em 30 de Junho de 2006
(Em euros)

Ano

Rubricas da instrução
Activon.º 23/2004

Valor antes Provisões, Ano anterior
de provisões, imparidade Valor

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=2–1

10+3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 14 587,50 0 14 587,50 9 499,74
11+3301 Disponibilidades em outras instituições de

crédito ................................................... 145 926,23 0 145 926,23 219 974,89
152(1)+1548(1)+ Activos financeiros detidos para negociação 0 0 0 0

+158(1)+16+
+191(1)–3713(1)
152(1)+1548(1)+ Outros activos financeiros ao justo valor

+158(1)+17+ através de resultados ............................. 0 0 0 0
191(1)–3713(1)

153+1548(1)+158(1)+ Activos financeiros disponíveis para venda 15 994,33 15 994,33 0 0
+18+192+34 888(1)–
–35 221(1)–3531(1)–
–53 888(1)–3713(1)

13+150+158(1)+159(1)+
+198(1)+3303+3310(1)+ Aplicações em instituições de crédito ...... 0 0 0 0
+34 018(1)+3408(1)–
–350–3520–5210(1)–

–35 221(1)–3531 3531(1)–
–5300–53 028(1)–3710
14+151+1540+158(1)+ Crédito a clientes ...................................... 1 802 115 733,46 22 182 634,20 1 779 933 099,26 1 495 044 489,76

+190+3304+3305+
+3310(1)+34 008+

+340 108–34 880–3518–
–35 211–35 221–3531–

–370–3711–3712–
5210(1)–53 018–
–530 208–53 880

156+158(1)+159(1)+ Investimentos detidos até à maturidade ... 0 0 0 0
+22+3307+3310(1)+
+3402–355–3524–
–3713(1)–5210(1)–
–53 028(1)–5303

156+158(1)+159(1)+ Activos com acordo de recompra ............ 0 0 0 0
+22+3307+3310(1)+
+3402–355–3524–
–3713(1)–5210(1)–
–53 028(1)–5303

21 Derivados de cobertura ............................. 0 0 0 0
25–3580–3713(1) Activos não correntes para venda ............ 32 791 173,32 8 490 358,39 24 300 814,93 17 871 966,45

26–3581(1)–360(1) Propriedades de investimento ................... 1 128 935 0 1 128 935 932 256,29
27–3581(1)–360(1) Outros activos tangíveis ........................... 5 857 783,44 4 902 774,28 955 009,16 3 730 891,76

29–3582–3583–361 Activos intangíveis ................................... 2 061 590,57 1 184 599,43 876 991,14 857 163,46

(Em milhares de euros)

Passivo 2006 2005
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24–357–3713(1) Investimentos em filiais, associadas e
empreendimentos conjuntos ................. 0 0 0 0

300 Activos por impostos correntes ............... 0 0 0 2 247,60
301 Activos por impostos diferidos ................ 4 875 733,11 0 4 875 733,11 2 941 495

12+157+158(1)+159(1)+ Outros activos ........................................... 16 044 755,15 2 481 538,56 13 563 216,59 29 634 315,66
+198(1)+31+32+3302+
+3308+3310(1)+338+
+34 018(1)+3408(1)+
+348(1)–3584–3525–

–371(1)+50(1)(2)–5210(1)–
–53 028(1)–5304–5308(1)+

+54(1) (3)
Total do activo .......... 1 885 052 212,11 39 257 899,19 1 825 794 312,92 1 551 244 300,61

(Em euros)

Ano

Rubricas da instrução
n.º 23/2004

                        Passivo Valor antes Provisões, Ano anterior
de provisões, imparidade Valor

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=2–1

38–3311(1)–3410+ Recursos de bancos centrais ......................
5200+5211(1)+5318(1)

43 Passivos financeiros detidos para negociação 0 0 0 0
39–3311(1)–3411+ Recursos de outras instituições de crédito 1 555 698 757,38 0 1 555 698 757,38 1 288 197 458,42

+5201+5211(1)+5318(1)
40+41–3311(1)–3412– Recursos de clientes e outros empréstimos 0 0 0 0

–3413+5202+5203+
+5211(1)+5310+5311

42–3311(1)–3414+ Responsabilidades representadas por títulos 0 0 0 0
+5204+5211(1)+5312

46–3311(1)–3415+ Passivos financeiros associados e activos
5205+5211(1)+5313 transferidos ............................................ 0 0 0 0

44 Derivados de cobertura ............................. 0 0 0 0
45 Passivos não correntes detidos para venda 0 0 0 0
47 Provisões .................................................. 22 208 471,02 0 22 208 471,02 19 367 551,49
490 Passivos por impostos correntes .............. 0 0 0 0
491 Passivos por impostos diferidos ............... 742 457,07 0 742 457,07 0
481 Instrumentos representativos de capital ..... 0 0 0 0

48–481–3311(1)-3416+ Outros passivos subordinados .................... 66 067 180,38 0 66 067 180,38 67 555 772,65
+5206+5211(1)+5314

51–3311(1)–3417– Outros passivos ......................................... 73 756 639,11 0 73 756 639,11 82 900 653,73
–3418+50(1)(2)+5207+

+5208+5211(1)+528
................................................................. ———————– —————— ———————–– ———————–

Total do passivo ...... 1 718 473 504,96 0 1 718 473 504,96 1 458 021 436,29
................................................................. ———————– —————— ———————–– ———————–

Capital

55 Capital ....................................................... 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000
602 Prémios de emissão .................................. 33 034 000 0 33 034 000 33 034 000
57 Outros instrumentos de capital ................. 0 0 0 0

58+59 Reservas de reavaliação ............................ 0 0 0 0
60–602+61 Outras reservas e resultados transitados 59 523 242,72 0 59 523 242,72 45 315 643,27

–56 (Acções próprias) ......................................
64 Resultado do exercício .............................. 4 763 565,24 0 4 763 565,24 4 873 221,05
–63 (Dividendos antecipados) .......................... 0 0 0 0

................................................................. ——————— —————— ——————— ———————

Total do capital ....... 107 320 807,96 0 107 320 807,96 93 222 864,32
................................................................. ——————— —————— ——————— ———————

Total do passivo +
capital ................. 1 825 794 312,92 0 1 825 794 312,92 1 551 244 300,61

(1) Parte aplicável dos saldos destas rubricas.
(2) A rubrica 50 deverá ser inscrita no activo se tiver saldo devedor e no passivo se tiver saldo credor.
(3) Os saldos devedores das rubrica 542 e 548 são inscritos no activo e os saldos credores no passivo.

A Administração: António Figueiredo Guterres — Fernando Nogueira. — O Técnico Oficial de Contas, Manuel dos Santos Silva.
3000214850

(Em euros)

Ano

Rubricas da instrução
Activon.º 23/2004

Valor antes Provisões, Ano anterior
de provisões, imparidade Valor

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

1 2 3=2–1
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BESLEASING E FACTORING — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S. A.

Sede: Avenida de Álvares Cabral, 27, 1.o, 1269-140 Lisboa

Capital social: € 49 113 850

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1479.
Número de identificação fiscal 502330937.

Balanço NCA em 30 de Junho de 2006
(Em euros)

30 de Junho de 2006 Ano

anterior

Activo Valor antes Provisões, Valor —

de provisões, imparidade líquido 31 de Dezembro
imparidade e amortizações de 2005

e amortizações

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................... 12 548,58 0 12 548,58 12 608,12
Disponibilidades em outras instituições de crédito ............. 2 438 343,68 0 2 438 343,68 2 068724,80
Activos financeiros detidos para negociação ..................... 0 0 0 0
Outros activos financeiros ao justo valor através de re-

sultados ........................................................................... 0 0 0 0
Activos financeiros disponíveis para venda ....................... 11 489 054,15 0 11 489 054,15 16 041 454,06
Aplicações em instituições de crédito ................................ 0 0 0 0
Crédito a clientes ............................................................... 2 762 482 751,43 11 609 218,93 2 750 873 532,50 2 675 016 633,97
Investimentos detidos até à maturidade ............................. 0 0 0 0
Activos com acordo de recompra ...................................... 0 0 0 0
Derivados de cobertura ....................................................... 0 0 0 0
Activos não correntes detidos para venda ......................... 12 000 816,84 1 000 053,22 11 000 763,62 10 970 550,74
Propriedades de investimento ............................................ 0 0 0 0
Outros activos tangíveis ..................................................... 13 742 492,93 6 395 200,98 7 347 291,95 7 492 202,43
Activos intangíveis ............................................................ 2 110 446,03 925 491,36 1 184 954,67 1 018 921,18
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos

conjuntos ........................................................................ 903 880,66 503 479,40 400 401,26 1 146 698,11
Actividades por impostos correntes .................................. 104 815,14 0 104 815,14 104 813,14
Activos por impostos diferidos .......................................... 4 305 755,86 0 4 305 755,86 4 443 458,04
Outros activos .................................................................... 35 107 167,84 815 546,10 34 291 621,74 28 640 931,99

––––––––––– –––––––––– ––––––––––– –––––––––––

Total do activo ........................... 2 844 698 073,14 21 248 989,99 2 823 449 083,15 2 746 956 996,58

(Em euros)

Passivo e capital

Ano Ano anterior
— —

30 de Junho 31 de Dezembro
de 2006 de 2005

Passivo

Recurso de bancos centrais .................................................................................................................. 0 0
Passivos financeiros detidos para negociação ...................................................................................... 0 0
Recursos de outras instituições de crédito ............................................................................................ 1 714 729 519,76 1 643 354 404,49
Recursos de clientes e outros empréstimos .......................................................................................... 0 0
Responsabilidades representadas por títulos ......................................................................................... 883 148 461,75 862 653 735,27
Passivos financeiros associados a activos transferidos ........................................................................ 0 0
Derivados de cobertura ......................................................................................................................... 0 0
Passivos não correntes detidos para venda .......................................................................................... 0 0
Provisões .............................................................................................................................................. 26 326 637,27 25 653 857,01
Passivos por impostos correntes ......................................................................................................... 3 174 809,84 2 416 787,58
Passivos por impostos diferidos ........................................................................................................... 56 650,79 76 916,36
Instrumentos representativos de capital .............................................................................................. 0 0
Outros passivos subordinados ............................................................................................................... 47 271 158,06 47 234 269,36
Outros passivos .................................................................................................................................... 68 650 622,30 87 466 894,02

—–––––––––– —––––––––––

Total do passivo ..................................................... 2 743 357 859,77 2 668 856 864,09
................................................................................. —–––––––––– —––––––––––

Capital

Capital ................................................................................................................................................ 49 113 850,00 49 113 850,00
Prémios de emissão .............................................................................................................................. 0 0
Outros instrumentos de capital ............................................................................................................ 0 0
Reservas de reavaliação ........................................................................................................................ 149 352,09 202 779,48
Outras reservas e resultados transitados ............................................................................................... 23 512 604,63 20 372 505,96
(Acções próprias) ................................................................................................................................. 0 0
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Resultado do exercício ......................................................................................................................... 7 315 416,66 12 962 868,67
(Dividendos antecipados) ..................................................................................................................... 0 0

—––––––––– —–––––––––

Total do capital ...................................................... 80 091 223,38 78 100 132,49
—––––––––– —–––––––––

Total do passivo + capital ..................................... 2 823 449 083,15 2 746 956 996,58

O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) — O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) 3000214880

BANCO MAIS, S. A.

Sede: Rua de Soeiro Pereira Gomes, 7, sala 2, 1600 Lisboa

Capital social: € 100 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 35 103.
Número de identificação de pessoa colectiva 500280312.
CAE 65121.

Balanço individual em 30 de Junho de 2006 (NCA) e Dezembro de 2005 (NCA)

Junho 2006 (NCA)

Rubricas da instrução 23/2004 Notas/ Valor antes Provisões, Dezembro 2005
(referências indicativas quadros de provisões, imparidade Valor líquido (NCA)

para a coluna da actividade anexos imparidade e amortizações
bancária) e amortizações

1 2 3=1–2

Activo

10 Caixa e disponibilidades em bancos
centrais .......................................... 1 733 418 733 418 191 340

11+3301 Disponibilidades em outras institui-
ções de crédito ............................... 2 26 594 967 26 594 967 27 037 962

16 Activos financeiros detidos para ne-
gociação ......................................... 3 3 372 879 3 372 879 6 463 784

18+3383 Activos financeiros detidos para venda 4 10 412 612 10 412 612 14 095 093
13 Aplicações em instituições de crédito 5 220 000 220 000 220 000

14+15+19+3304+ Crédito a clientes .............................. 6 664 022 067 35 570 931 628 451 136 553 018 302
+3305–5301+370

21 Derivados de cobertura ...................... 7 1 605 203 1 605 203 777 501
27–360 Outros activos tangíveis .................... 8 15 407 872 4 472 888 10 934 984 4 797 747
29–361 Activos intangíveis ............................ 9 3 279 776 2 636 315 643 461 205 586

24 Investimentos em filiais, associadas
e empreendimentos conjuntos ....... 10 7 129 106 7 129 106 7 129 106

301 Activos por impostos diferidos ......... 11 3 277 678 3 277 678 4 026 304
25+300+31+3302+ Outros activos ................................... 12 14 088 769 251 451 13 837 318 11 459 997
+3308+3388+348–
–348 888+5480–

–370 129
.......................... ——— —————— —————— —————— ——————

Total do activo ........ 750 144 347 42 931 586 707 212 761 629 422 722

Rubricas da instrução 23/2004 Notas/
(referências indicativas quadros Junho 2006 Dezembro 2005
a coluna da actividade anexos (NCA) NCA

bancária)

Passivo

43 Passivos financeiros detidos para negociação ................................ 13 3 358 277 6 146 334
39+5201 Recursos de outras instituições de crédito ...................................... 14 93 271 723 68 681 515
40+5202 Recursos de clientes e outros empréstimos .................................... 15 11 509 815 5 690 790

42–3414+5204– Responsabilidades representadas por títulos ................................... 16 36 269 241 84 141 216
–3411–348 888

46+5205 Passivos financeiros associados a activos transferidos ................... 17 355 288 486 277 147 986
44 Derivados de cobertura ................................................................... 18 0 403 353
47 Provisões ........................................................................................ 19 7 372 345 7 296 720

490 Passivos por impostos correntes .................................................... 20 4 501 909 6 590 464

(Em euros)

Passivo e capital

Ano Ano anterior
— —

30 de Junho 31 de Dezembro
de 2006 de 2005
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Rubricas da instrução 23/2004 Notas/
(referências indicativas quadros Junho 2006 Dezembro 2005
a coluna da actividade anexos (NCA) NCA

bancária)

491 Passivos por impostos diferidos ..................................................... 21 3 586 557 6 142 563
48+5206 Outros passivos subordinados ......................................................... 22 3 308 038 5 094 114

51+5207+5208+528+ Outros passivos ............................................................................... 23 42 883 002 28 807 380
+53–5301+5481+5488

––––––––––– ––––––––––
Total do passivo ....................... 561 349 393 496 142 435

––––––––––– ––––––––––

Capital

55 Capital ............................................................................................ 24 100 000 000 100 000 000
58+59 Reservas de reavaliação .................................................................. 25 3 329 843 6 057 822
60+61 Outras reservas e resultados transitados ......................................... 26 27 222 465 9 804 008

64 Resultado do exercício .................................................................... 27 15 311 061 17 418 457
––––––––––– ––––––––––

Total do capital ....................... 145 863 368 133 280 287
––––––––––– ––––––––––

Total do passivo + capital ....... 707 212 761 629 422 722

Pelo Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) 3000214995
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€ 3,84




