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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Base Naval de Lisboa

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públi-
cos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional, Serviço Administrativo e Financeiro
Marinha, Base Naval de Lisboa

Endereço Código postal
Base Naval de Lisboa 2810-001 Almada

Localidade/Cidade País
Alfeite Portugal

Telefone Fax
212750952 212728158

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central T Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

2 7Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para alienação do navio ex-N. R. P. «Roberto Ivens».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Venda do navio ex-N. R. P. «Roberto Ivens» incluindo todos os equipamentos e
artigos diversos existentes a borda da data do presente concurso em conformidade
co o previsto no programa do concurso e no caderno de encargos e respectivos
anexos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

Código NUTS PT172
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 7 1 9 0 0 0 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 8Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Haverá licitação verbal das propostas apresentadas.
5% do valor global do contrato, excluindo o IVA, a prestar no prazo de seis dias
após a notificação da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento do valor da adjudicação será efectuado na modalidade de pronto pa-
gamento.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
De acordo com o especificado no programa de concurso, sendo permitido o agrupa-
mento de concorrentes, qualquer que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
As exigidas no programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

NÃO    £         SIM   T
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares
ou administrativas relevantes
Empresas em que no seu objecto social conste a realização de actividade de
reciclagem de sucatas.

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 � Preço mais alto.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores 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 02/2004.

1 3 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros. Moeda: Euros.

Condições e forma de pagamento
Em numerário ou por cheque cruzado, passado em nome do conselho administrati-
vo da Base Naval de Lisboa.

1 4 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas apenas podem in-
tervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

1 5 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Edifício do Comando da Base Naval de Lisboa, ��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

0 4 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Ministério da Defesa Nacional Marinha Serviço Administrativo e Financeiro
Base Naval de Lisboa

Endereço Código postal
Base Naval de Lisboa 2810-001 Almada

Localidade/Cidade País
Alfeite Portugal

Telefone Fax
212750952 212728158

Correio electrónico Endereço internet (URL)

4 de Março de 2004. � O Chefe da Secção de Gestão Financeira,
António Pedro Mesquita Bernardino. (2TEN AN) 3000133306

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção Regional de Agricultura
de Trás-os-Montes

Endereço Código postal
Rua da República, 133 5370-347 Mirandela

Localidade/Cidade País
Mirandela Portugal

Telefone Fax
278260900 278260976

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dsdr@dratm.min-agricultura.pt
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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
Só serão admitidos:

a) Correspondentes possuidores de alvará de empreiteio de obras públicas, emiti-
do pelo IMOPPI, contendo as seguintes autorizações:

i) 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o
valor global da proposta;

ii) 7.ª subcategoria da 5.ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos
trabalhos a que respeitem.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

0 8 0 3 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

0 9 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas
Local: Sede da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, Rua da Repú-
blica, 133, Mirandela, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diá-
rio da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Concurso público publicado no Diário da República n.º 13, 3.ª série, de 16 de
Janeiro de 2004.
Esclarecimentos:

Para os betões adoptar a seguinte equivalência:

B15 equivale a C12/15;
B20 equivale a C16/20;
B25 equivale a C20/25;
B30 equivale a C25/30.

Considerar betão com máxima dimnesão de inerte 32 mm e com classe de resis-
tência 2b + 5a.

20 de Fevereiro de 2004. � Pelo Director Regional, Fernando
Franco Martins. � O Subdirector Regional, José Manuel T.
Figueiredo. 3000134009

Instituto Nacional de Intervenção
e Garantia Agrícola

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto Nacional de Intervenção
e Garantia Agrícola

Endereço Código postal
Rua Castilho, 45-51 1269-164 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213846114 213846190

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/
PEDIDOS 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 T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público com publicação no JOUE para aquisição de serviços de controlo
assistido por teledetecção das ajudas às superfícies cultivadas ou forrageiras �
campanha 2004/2005.
(Concurso público n.º 05/DIC/DFA02/2003) (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho).

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objectivo do presente trabalho consiste na aquisição de serviços de controlo
assistido por teledetecção por forma a viabilizar a fiscalização das superfícies ará-
veis, forrageiras e outras áreas agrícolas (ajudas integradas a nível do SIGC e aju-
das à cultura de tabaco, forragens secas, culturas têxteis, leguminosas para grão,
lúpulo e sementes certificadas) que beneficiem de subvenções financiadas pela Co-
munidade Europeia � FEOGA � garantia e pelo estado português, no máximo de
16 000 pedidos de ajuda, nos termos de Regulamento (CEE) n.º 3508/92, do Con-
selho, de 27 de Novembro de 1992 (JO n.º L355, de 5 de Dezembro de 1992, p. 1)
e de acordo com as especificações técnicas constantes do caderno de encargos e na
adenda nacional ao referido caderno de encargos.
Pretende-se ainda com o presente projecto, proceder ao controlo superfícies (a ní-
vel da Exploração) das parcelas declaradas para efeitos de ajuda às indemnizações
compensatórias e medidas agro ambientais e respectiva verificação de algumas das
condições de acesso, compromissos e boas práticas agrícolas associadas a este tipo
de ajudas, no âmbito do programa de desenvolvimento rural (RURIS), definidas/
estabelecidas através do Decreto-Lei n.º 8/2001, de 22 de Janeiro, da Portaria n.º
46A/2001, de 25 de Janeiro e da Portaria n.º 475/2001, de 10 de Maio.
No âmbito do presente trabalho o Adjudicatário obriga-se a proceder à:

a) Verificação da superfície de cada parcela, respectiva afectação cultural declarada
pelo requerente, condições de elegibilidade das parcelas e culturas candidatas
às ajudas compensatórias, cumprimento da regulamentação comunitária e/ou
nacional, tanto para as culturas subsidiadas directamente como para subsidia-
das indirectamente por intermédio de ajudas à comercialização;

b) Verificação da retirada de terras efectiva de pelo menos 10% da superfície elegí-
vel declarada no caso de produtores que inscreveram retirada de terras obriga-
tória e outras formas de retirada de terras (por ex: voluntária/não alimentar),
condições de elegibilidade das referidas áreas face à regulamentação comunitá-
ria e nacional. Deverá ser verificada igualmente a elegibilidade em relação ao
período de referência tendo como base os ortofotomapas do ano de 1996 e/ou
1995 e a determinação da área controlada;

c) Aplicação das regras de decisão e tolerância técnicas fixadas pela administração;
d) Produção de relatórios técnicos para os pedidos de ajuda de acordo com o

definido nas condições técnicas, nomeadamente os processos classificados como
não conformes e conformes e amostra de processos a sujeitar a controlo de qua-
lidade pelo INGA e relatórios finais para a totalidade dos processos controla-
dos em duplicado com a indicação do original e duplicado e respectivas saídas
gráficas;

e) Carregamento dos resultados de controlo na base de dados alfanumérica
fornecida pela administração segundo as regras fornecidas pelo INGA;

f) Aquisição de coberturas aerofotográficas de escala aproximada 1/30 000 segun-
do as condições técnicas previstas na adenda nacional ao C. E. caso seja essa
a opção escolhida para a realização do trabalho;

g) Produção de uma cobertura ortocartográfica actualizada e ortorectificação de
uma sequência de imagens de satélite, quando tal se justifique;

h) Cruzamento de informação (blocos, parcelas, e BDD do parcelar) do Parcelar
Agrícola (SIP) com os dados provenientes do controlo por teledetecção;

i) Estruturação da informação segundo uma estrutura de decomposição espacial
temporalmente estável, compatível com o SIP e SIG do INGA, que possa servir
de base à implementação de controlos administrativos e físicos fiáveis;

j ) Carregamento do sistema de informação geográfica do INGA no que se refere
aos dados do controlo para a presente campanha de modo compatível com os
parâmetros do SIP.

No âmbito do objecto do presente concurso será ainda solicitada a informatização
da totalidade das parcelas que não se encontram georeferenciadas informaticamente
na base de dados gráfica do sistema de identificação do parcelar agrícola e que fo-
ram identificadas pelos requerentes no acto da candidatura para a campanha de
2004/2005. A localização das referidas parcelas será fornecida pelo INGA por in-
termédio de ortocartografia do parcelar.
O adjudicatário receberá do INGA toda a informação alfanumérica e vectorial pro-
veniente da amostra de pedidos de ajuda (P. A.) seleccionados para o controlo,
bem como a respectiva cartografia digital e ortocartografia referente à campanha de 2003.
No presente trabalho o adjudicatário deverá recorrer obrigatoriamente a visitas rá-
pidas no terreno sem contacto com os requerentes na opção teledetecção aérea
mono temporal e na opção teledetecção multi-temporal ( espacial ou aérea) para
esclarecimento dúvidas decorrentes da fotointerpretação, bem como para as parcelas
de controlo obrigatório seleccionadas pelo INGA e parcelas sujeitas às medidas
previstas em termos do Plano de Desenvolvimento Rural (RURIS).
O adjudicatário deverá entregar ao INGA a totalidade dos resultados do controlo
efectuados por pedido de ajuda, segundo o calendário a acordar com a administra-
ção, acompanhada de toda a documentação, nomeadamente resultados da fotointer-
pretação e respectiva cartografia (em formato digital e analógico) que permita a lo-
calização das parcelas e sua verificação no terreno por parte da administração. A
data limite para a entrega das bases de dados finais com os resultados de controlo
encontra-se patente na parte II � condições técnicas da presente adenda, devendo
ser previstas entregas escalonadas em datas anteriores.
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A entrega dos elementos para as verificações de terreno por parte do INGA deverá
iniciar-se em meados de Junho de 2004 no que se refere aos P. A. maioritariamente
com culturas de Outono/Inverno e na terceira semana de Junho para os P. A com
culturas de Primavera/Verão.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
A prestação de serviços, objecto do presente concurso, será efectuada em Portugal.

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 2 2 5 0 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 2 1 0 0 0 0 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 2 2 6 4 0 0 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 3 1 3 1 0 0 7

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 8 1 1 3 0 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 8 1 1 0 0 0 7

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 5 1 1 2 1 0 0 5

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

Categoria Subcategoria Designação CPC

72.60.1 72.60.10 Outros serviços conexos à informática 84990
74.20.7 74.20.71 Serviços de consultoria científica no âmbito 86751

da geofísica, geologia, metereologia, etc.
74.20.7 74.20.74 Serviços de cartografia ............................ 86754
74.30.1 74.30.15 Outros serviços de inspecção técnica 86764.2
74.81.2 74.81.26 Outros serviços de fotografia especializada 87504.1
74.81.3 74.81.34 Outros serviços fotográficos, n. e. ......... 87509
75.13.1 75.13.11 Serviços de administração pública rela- 91131

cionadas com a agricultura, sivilcultu-
ra, pesca e caça.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

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? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
(Não aplicável.)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

3 1 0 5 2 0 0 5Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for feita a adjudicação fica obrigado a prestar a favor do
INGA uma caução no valor de 5% do valor global da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
(Não aplicável.)

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Agrupamento de empresas: Ao procedimento 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 rela-
tivas ao exercício da actividade no âmbito da qual se enquadra a prestação dos
serviços objecto deste concurso.
Constituição jurídica dos agrupamentos � a constituição jurídica dos agrupamen-
tos não é exigida na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão
responsáveis perante a entidade adjudicante pela manutenção da sua proposta, com
as legais consequências.
Modalidade de associação de empresas � no caso de a adjudicação da prestação
de serviços ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigato-
riamente, antes da celebração do contrato, numa das modalidades admitidas por lei.
É ainda permitida a subcontratação até 20% do preço do contrato, desde que tal

informação conste da proposta e que um único mandatário assuma a responsabilida-
de de todo o contrato. Neste caso, deve ser claramente indicada a parte de cada
parceiro. Seja como for, devem ser sempre mencionados os principais responsáveis
das fases essenciais dos trabalhos e indicada a sua qualificação.
Também deverão ser mencionados os certificados obtidos (p. ex. ISO 9000).

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
São requisitos essenciais à admissão de concorrentes:

a) Possuírem habilitação profissional, bem como capacidade técnica e financeira
para a execução do objecto do presente procedimento;

b) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao
Estado Português e à respectiva Região Autónoma ou autarquia local, no caso
de uma destas ser a entidade pública adjudicante;

c) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por contribui-
ções para a segurança social em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais
ou onde se encontrem estabelecidos;

d) Não se encontrem em estado de falência, de liquidação ou de cessação de acti-
vidade, ou tenham o respectivo processo pendente;

e) Não terem sido condenados por sentença transitada em julgado, por qualquer
delito que afecte a sua honorabilidade profissional, ou não tenham sido disci-
plinarmente punidos por falta grave em matéria profissional, a não ser que entre-
tanto tenha ocorrido a sua reabilitação;

f) Não terem sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e)
do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, durante
o período de inabilidade legalmente previsto;

g) Não terem sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista no n.º 1 do
artigo n.º 5 do Decreto-Lei n.º 396/911, de 16 de Outubro, durante o período
de inabilidade legalmente previsto;

h) Não terem sido objecto de aplicação de sanção administrativa ou judicial pela
utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de
impostos e contribuições para a segurança social não declarada nos termos das
normas que imponham essa obrigação, em Portugal ou no Estado membro da
União Europeia de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidos,
durante o prazo de prescrição da sanção legalmente previsto.

i) Demonstrar um domínio perfeito das técnicas de teledetecção espacial e/ou aé-
rea aplicada à agricultura em Portugal e às ajudas comunitárias e nacionais no
âmbito da política agrícola comum;

j ) Dispor de capacidades profissionais suficientes e de referências profissionais
nos últimos três anos nesta matéria;

k) Demonstrar possuir capacidade para processar rapidamente um número elevado
de processos em várias regiões agrícolas de Portugal, nomeadamente em termos
de recursos humanos permanentes e temporários;

l) Dispor e demonstrar um bom conhecimento das produções vegetais em Portugal
em termos de atribuição de ajudas financiadas pelo FEOGA garantia;

m) Dispor de pessoal permanente em número suficiente que domine a língua portu-
guesa e uma outra língua comunitária de grande circulação e capaz de trabalhar
em estreita colaboração com os funcionários nacionais, com conhecimentos téc-
nicos e experiência mínima de três anos na área do controlo por teledetecção;

n) Provar a sua capacidade de executar o trabalho e a conformidade da sua propos-
ta com as leis sociais em vigor em Portugal.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
1 � Declaração na qual os concorrentes indiquem o seguinte:

Nome;
Número fiscal de contribuinte;
Número do bilhete de identidade;
Estado civil e domicílio;
No caso de pessoa colectiva;
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 núme-

ro de matricula nessa conservatória.

2 � Declaração emitida conforme modelo constante do anexo IV ao caderno de
encargos.
3 � Se o proponente for estrangeiro, deverá juntar à proposta um documento em
que declare que desiste de quaisquer regalias que lhe possam pertencer na qualida-
de de estrangeiro, renunciando a qualquer foro especial, e de que se submete às
condições que regem a prestação de serviços e normas do concurso, bem como à
legislação portuguesa que lhe for aplicável.
Documentação a apresentar por empresas subcontratadas � no caso de os consul-
tados apresentarem empresas subcontratadas para a execução de partes ou da totali-
dade do fornecimento de bens objecto do procedimento, deverão estas apresentar a
mesma documentação que o consultado que subcontrata.
Documentação a apresentar pelas empresas subcontratadas de nacionalidade que
não a portuguesa � no caso de os consultados apresentarem empresas subcon-
tratadas para a execução de partes ou da totalidade do fornecimento de bens objec-
to do procedimento e as mesmas forem de outra nacionalidade que não a portugue-
sa, estas deverão juntar à proposta um documento em que declarem que desistem de
quaisquer regalias que lhe possam pertencer na qualidade de estrangeiros, renunci-
ando a qualquer foro especial, e de que se submetem às condições que regem a
prestação de serviços e normas do concurso, bem como à legislação portuguesa
que lhe for aplicável.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
1 � Declaração sob compromisso de honra de que o consultado se encontra pro-
fissional, financeira e tecnicamente habilitado a cumprir o objecto do presente pro-
cedimento.
2 � Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, res-
pectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou na
sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração dos
concorrentes.
3 � Lista de referências de clientes devidamente certificada, para os quais tenham
executado serviços semelhantes ao presente concurso.
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III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
1 � Currículos dos meios humanos que o concorrente pretende afectar à execução
do objecto do presente concurso.
2 � Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou não na empresa
e, mais especificamente, daqueles que têm a seu cargo o controlo da qualidade, bem
como das habilitações literárias e profissionais desses técnicos, especialmente dos
afectos ao fornecimento de bens ou serviços na área do controlo superfícies.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço, 35%.
2 � Mérito técnica da proposta e técnicas de controlo propostas, 30%.
3 � Prazos de execução, 25%.
4 � Equipamentos disponível e software de controlo a utilizar, documentação,
material e sua adequação ao controlo superfícies em Portugal e Regulamentação
Comnicatária e Nacional em vigor, 10%.
5 � Prazos de execução.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
05/DIC/DFA02/2003.

3 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 498,80 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Liquidar em dinheiro ou em cheque no acto da aquisição.

2 2

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

1 8 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Podem intervir no acto público de abertura das propostas, os concorrentes e seus
representantes desde que devidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Rua Castilho, 45-51, piso -1, sala C101, em Lisboa, 12 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Não serão admitidas propostas relativas a partes do serviço objecto do presente
concurso.
Não serão admitidas propostas variantes nem com alterações de cláusulas do cader-
no de encargos.
Não serão admitidas propostas alternativas.
Não serão admitidas propostas condicionadas.
Contrato a celebrar revestirá a modaliade de «contrato de prestação de serviços».
Reserva-se o adjudicante o direito de:

a) Não adjudicar o objecto do presente concurso a nenhum dos concorrentes de
acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho;

b) Adjudicar parcelarmente o objecto do presente concurso;
c) Adjudicar parcialmente o objecto do presente concurso.

O pagamento será efectuado de acordo com o disposto no caderno de encargos, no
ponto preço e condições de pagamento.
É recomendado que o proponente confirme por telecópia, o envio de uma proposta
para a seguinte morada � Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
(INGA), Direcção de Controlo, Rua de Fernando Curado Ribeiro, 4G, 6.º, 1600
Lisboa, Portugal (telefone: 217518500; telecópia: +3511217518607).
Foi enviado para publicação no JOUE em 9 de Fevereiro de 2004.
Foi publicado no JOUE.
Foi publicado na Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

2 7 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Instituto Nacional de Intervenção Direcção Financeira e de Património 02,
e Garantia Agrícola Serviço de Património e Aprovisionamento
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Endereço Código postal
Rua Castilho, 45-51, 6.º 1269-164 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213846114 213846190

Correio electrónico Endereço internet (URL)
paulo.ferreira@inga.min-agricultura.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Instituto Nacional de Intervenção Direcção de Recursos Humanos
e Garantia Agrícola e Organização, Serviço de Expediente

e Arquivo

Endereço Código postal
Rua Castilho, 45-51, 6.º 1269-164 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213846078 213846170

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Instituto Nacional de Intervenção Direcção de Recursos Humanos
e Garantia Agrícola e Organização, Serviço de Expediente

e Arquivo

Endereço Código postal
Rua Castilho, 45-51, 6.º 1269-164 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213846078 213846170

Correio electrónico Endereço internet (URL)

9 de Fevereiro de 2004. � O O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Cabral da Fonseca. � O Vogal do Conselho de Adminis-
tração, Luís Durão. 3000132563

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Algarve

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          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
Lardo de São Pedro, 15 8000-145 Faro

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
+351289889900 +351289807942

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Processo n.º 120381/2004 � concurso público internacional n.º 01/2004.
Fornecimento e material de colostomia, ileostomia, urostomia e ostomia à Adminis-
tração Regional de Saúde do Algarve.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O material a concurso é entregue no armazém da Administração Regional de Saúde
do Algarve, sito na Travessa de São Pedro, 5, 8000 Faro.

Código NUTS PT150 Algarve
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 3 1 0 0 0 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

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? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 71 � 24 de Março de 2004 6371

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações é exigido ao
adjudicatário a prestação da caução de 5% do valor total do fornecimento, com ex-
clusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O prazo de pagamento será até 180 dias a contar da data da recepção das facturas
relativas aos fornecimentos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
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 possuam os requisitos legais exigíveis para o efeito.
No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-
ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato numa única entidade ou em
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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
1 � Para avaliação da capacidade financeira dos concorrentes, é exigida a apresen-
tação dos seguintes documentos:

a) Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um seguro de ris-
cos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três
últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;

c) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últi-
mos anos;

d) Declaração do concorrentes de qual indique, em relação dos três últimos anos,
o volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços
objecto do procedimento.

2 � Podem, excepcoinalmente, ser exigidas ainda outros elementos probatórios,
desde que os mesmos interessem especialmente à finalidade do contrato.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Certificado CE de conformidade.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Adequação dos materiais às especificações dos materiais, 50%.
2 � Preço, 40%.
3 � Prazo de entrega, 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
C. P. I. n.º 01/2004.

2 0 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 36 euros + 19% IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento

2 7 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir os
concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

2 8 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 11 horas.
Local: ARSA � Largo do Carmo, 7, 8000 Faro, ��� dias a contar da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O contacto de fornecimento terá a validade de um ano, renovável por igual período,
com a possibilidade de recurso ao ajuste directo no triénio subsequente à celebra-
ção do contrato inicial, de acordo com a alínea g) do artigo 86.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
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0 5 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

5 de Março de 2004. � O Vogal do Conselho de Administração,
Francisco Dias Neves. 1000252173

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Coimbra

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
do Centro, Sub-Região de Saúde
de Coimbra

Endereço Código postal
Rua Filipe Simões, 15 3000-186 Coimbra

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239792150 239701251

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

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/
PEDIDOS 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 T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de remodelação do Centro de Saúde de Miranda do Corvo.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Remodelação do SAP, adaptação do edifício para o acesso do público de mobilida-
de reduzida e reparação geral de fissuras e zonas em mau estado de conservação.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
No Centro de Saúde de Miranda do Corvo.

Código NUTS 1.02.04.06.09.

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 0 0 0 0 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Ver II.1.6.
Preço base � 200 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor de caução é de 5% do montante de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou agrupamento de empresas sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividadede
empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas os
requisitos exigidos nas alíneas a) a i) do ponto 15.1 do programa de concurso, ou
os exigidos nos pontos 15.2 ou 15.3, conforme os casos.
Em caso de adjudicação de empreitada, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes
da celebração do contrato, na modalidade de agrupamento complementar de empre-
sas, agrupamento europeu de interesse Económico ou consórcio externo, observan-
do, no entanto, que uma das empresas deverá ter, obrigatoriamente, alvará de em-
preiteiro de obras públicas, com a autorização requerida da classe correspondente
ao valor total da empreitada.

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 de alvará de empreiteiro de obras públi-
cas emitido pelo IMOPPI, contendo as seguintes autorizações:

A classificação como empreiteiro geral da 1.ª categoria, em classe correspondente
ao valor global da proposta;

A classificação nas 5.ª, 6.ª, 9.ª e 15.ª subcategorias da 1.ª categoria e nas 1.ª e 10.ª
sub-categorias da 5.ª categoria na classe correspondente ao valor dos traba-
lhos que lhes dizem respeito;

Poderão igualmente apresentar-se a concurso os concorrentes referidos nas alí-
neas b) a d) do artigo 54.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nos
termos dos artigos 67.º e 68.º do citado diploma.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Ver ponto 15 do programa do concurso (artigo 55.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março).

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Ver pontos 15 e 19 do programa do concurso (nos termos do n.º 19 da Portaria
n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, com a redacção da Portaria n.º 1465/2002, de 14
de Novembro, e; de acordo com os indicadores financeiros definidos na Portaria n.º
1547/2002, de 24 de Dezembro, apresentarem: um indicador de liquidez geral, com
um valor médio, nos últimos três anos, igual ou superior a 104,26%; um indicador
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de autonomia financeira, com um valor médio nos últimos três anos, igual ou supe-
rior a 9,72%; um indicador grau de cobertura do imobilizado, com um valor médio
nos três últimos anos, igual ou superior a 120,45%.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Ver pontos 15 e 19 do programa do concurso (apresentar equipa técnica responsá-
vel pela elaboração do projecto e pela execução da obra; uma obra com caracterís-
ticas técnicas semelhantes àquela que é objecto de concurso de valor não inferior a
120 000 euros; relação de equipamento e de ferramenta especial a utilizar na obra,
seja própria, alugada ou disponibilizada sob qualquer outra forma, adaptada às
exigências técnicas da obra.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço (65%).
2 � Valor técnico da proposta (35%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
01/2004.

1 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 157,97 euros. Moeda: Euros.

Condições e forma de pagamento
Cheque visado ou numerário.

2 3 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 7

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Todas, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devida-
mente credenciados.

2 6 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sede da Sub-Região de Saúde de Coimbra, na Avenida D. Afonso
Henriques, 141, Coimbra, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

0 5 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
MUNDICÓPIA

Endereço Código postal
Pátio da Inquisição, 1, rés-do-chão 3000-221 Coimbra

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239836535 239827338

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Sub-Região de Saúde de Coimbra Secção de Serviços Gerais

e de Expediente, 2.º piso

Endereço Código postal
Avenida D. Afonso Henriques, 141 3000-011

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239480500 239480501

Correio electrónico Endereço internet (URL)

5 de Março de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Fernando Carlos Branco Marques Andrade. � O Vogal Conse-
lho de Administração, Luís Marques. 3000133437

Direcção-Geral da Saúde

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de Curry Cabral

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de Curry Cabral Serviço de Aprovisionamento A/C

Eugénia Duarte e Melo

Endereço Código postal
Rua da Beneficiência, 8 1069-166

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217924200; 217924399 217959235

Correio electrónico Endereço internet (URL)
eugeniamelo@hccabral.min-saude.pt
nunofragoso@hccabral.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 71 � 24 de Março de 20046374

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de reagentes necessários à execução de hemogramas, incluindo o forne-
cimento de equipamento, assistência técnica e material de consumo específico.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes necessários à execução de hemogramas, incluindo o forne-
cimento de equipamento, assistência técnica e material de consumo específico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
No armazém do Hospital Curry Cabral.

Código NUTS PT 132
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 4 4 2 1 1 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Quantidade 29 000 com opção de aquisição suplementares até 30% das quantida-
des adjudicadas.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Não há lugar a caução nesta fase.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de entidades, estas associar-se-
ão obrigatoriamente antes da celebração do contrato na modaliadde de consórcio
externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
De entre, exclusivamente os indicados nos artigos 34.º e 36.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pes-
soa 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;
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao presente programa de
concurso;

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documento de prestação de contas dos últimos três anos, o volume global do seu
negócio e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto do procedimento dos
últimos três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos e respectivos destinatá-
rios, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatá-
rios particulares, por simples declaração dos concorrentes, Indicação dos técnicos
ou de órgãos técnicos integrados ou não na empresa que têm a seu cargo a assis-
tência técnica dos equipamentos, bem como os técnicos responsáveis pelo forneci-
mento dos reagentes, Os concorrentes devem apresentar certificado de qualidade, de
forma a comprovarem que os artigos estão em conformidade com as normas da Co-
munidade Europeia. Em caso dos reagentes serem considerados para diagnóstico in
vitro, devem apresentar o número de colocação no mercado.

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Total dos preços por resultado de cada grupo.
2 � Qualidade da proposta

Por ordem decrescente de importância NÃO T SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
1/15004/2004.

1 6 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 29,75 euros c/IVA. Moeda: Euros.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque, nos serviços financeiros, ou à cobrança com portes postais
incluídos.

1 6 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

9 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

1 9 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: o indicado em I.1, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O contrato vigorará até final do ano 2004 com possibilidade de renovação pelo
prazo sucessivo de um ano, desde que o mesmo não seja denunciado.
Referência ao ponto IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua
proposta. 90 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas. Conside-
rando-se este prazo tacitamente prorrogado por igual período se os concorrentes
nada disserem, em contrário.

1 0 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

10 de Março de 2004. � Pelo Serviço de Aprovisionamento, a
Administradora Hospitalar, Eugénia Duarte e Melo. 3000133960

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de Curry Cabral Serviço de Aprovisionamento A/C

Eugénia Duarte e Melo

Endereço Código postal
Rua da Beneficiência, 8 1069-166

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217924200; 217924399 217959235

Correio electrónico Endereço internet (URL)
eugeniamelo@hccabral.min-saude.pt
nunofragoso@hccabral.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de reagentes necessários à execução de análises na área de hematologia,
incluindo o fornecimento de equipamento, assistência técnica e material de consu-
mo específico.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de reagentes necessários à execução de análise na área de hematologia,
incluindo o fornecimento de equipamento, assistência técnica e material de consu-
mo específico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
No armazém do Hospital Curry Cabral.

Código NUTS PT 132
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-02 4 4 2 1 1 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Quantidade 229 649 com opção de aquisição suplementares até 30% das quantida-
des adjudicadas.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Não há lugar a caução nesta fase.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
No caso da adjudicação ser feita a um agrupamento de entidades, estas associar-se-
ão obrigatoriamente antes da celebração do contrato na modaliadde de consórcio
externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
De entre, exclusivamente os indicados nos artigos 34.º e 36.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
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domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pes-
soa 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;
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao presente programa de
concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documento de prestação de contas dos últimos três anos, o volume global do seu
negócio e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto do procedimento dos
últimos três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos e respectivos destinatá-
rios, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatá-
rios particulares, por simples declaração dos concorrentes, Indicação dos técnicos
ou de órgãos técnicos integrados ou não na empresa que têm a seu cargo a assis-
tência técnica dos equipamentos, bem como os técnicos responsáveis pelo forneci-
mento dos reagentes, Os concorrentes devem apresentar certificado de qualidade, de
forma a comprovarem que os artigos estão em conformidade com as normas da Co-
munidade Europeia. Em caso dos reagentes serem considerados para diagnóstico in
vitro, devem apresentar o número de colocação no mercado.

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Total dos preços por resultado de cada grupo.
2 � Qualidade da proposta.

Por ordem decrescente de importância NÃO T SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
1/15005/2004.

0 3 0 5 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 29,75 euros c/IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque, nos serviços financeiros, ou à cobrança com portes postais
incluídos.

0 3 0 5 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

9 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

0 4 0 5 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: O indicado em I.1, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O contrato vigorará até final do ano 2004 com possibilidade de renovação pelo
prazo sucessivo de um ano, desde que o mesmo não seja denunciado.
Referência ao ponto IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua
proposta. 90 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas. Conside-
rando-se este prazo tacitamente prorrogado por igual período se os concorrentes
nada disserem, em contrário.

1 0 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

10 de Março de 2004. � Pelo Serviço de Aprovisionamento, a
Administradora Hospitalar, Eugénia Duarte e Melo. 3000133962

Hospital Distrital de Chaves

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital Distrital de Chaves Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro 5400-279

Localidade/Cidade País
Chaves Portugal

Telefone Fax
276300900 276300902

Correio electrónico Endereço internet (URL)
hchaves@hchaves.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento e instalação de equipamento(s) para a piscina terapêutica do futuro
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, do Hospital Distrital de Chaves.
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II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento e instalação de equipamento(s) para a piscina terapêutica do futuro
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação, do Hospital Distrital de Chaves.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Hospital Distrital Chaves.

Código NUTS 5400-279

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 3 1 5 5 0 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
33.15.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos serão efectuados no prazo de 90 dias a partir da data de apresenta-
ção das facturas, sendo o financiamento por conta das verbas inscritas no orçamen-
to do Hospital Distrital de Chaves.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declarações, nos termos do n.º 1 do artigo 96.º e modelo constante do anexo I, ao
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos

a) Declaração bancária abonatória, reportada à data do concurso;
b) Declaração do concorrente na qual indique, o volume global dos seus negóci-

os nos últimos três anos (2001, 2002 e 2003), objecto do procedimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Lista dos principais fornecimentos de serviços, objecto deste procedimento,
efectuados nos últimos três anos (2001, 2002 e 2003), com indicação dos des-
tinatários;

b) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou não na empresa e,
mais especificamente, daqueles que têm a cargo o controlo da qualidade, bem
como das habilitações literárias e profissionais desses técnicos, especialmente
dos afectos ao fornecimento dos bens ou serviços.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Concurso público n.º 01/2004-EQ.

3 1 0 3 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 15 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento prévio em numerário, vale de correio ou cheque.

3 1 0 3 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

9 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Todos os interessados, podendo intervir representantes dos concorrentes devida-
mente credenciados.

0 1 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Hospital Distrital Chaves, ��� dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

0 9 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Março de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Amílcar Salomão Pires Salgado. 3000133778
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Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto de Oftalmologia Serviço de aprovisionamento
Dr. Gama Pinto

Endereço Código postal
Travessa Larga, 2 1169-019

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351213553060/5 +351213158137

Correio electrónico Endereço internet (URL)
aprovisionamento@igpinto.min-saude.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS 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 T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 1/00005/2004 � Packs para cirurgia de catarata (faco).

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O objecto do contrato consiste no fornecimento do seguinte: 1500 packs para cirur-
gia de catarata (faco), constituído por: duas batas de cirurgião com toalhetes de mão,
um campo para mesa de Mayo, um campo oftlamológico com área de incisão auto-
colante e com duas bolsas de 165 × 255 cm, uma seringa de 1 cc, duas seringas de
5 cc, uma faca de lance de 3,0 ou 3,2 mm, um cistótomo 25 G, uma cânula câmara an-
terior 27G, uma agulha S. C. 25G, cinco Microsponjas, 10 compressas 5 × 5 cm.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto.

Código NUTS PT132
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
1500 packs para cirurgia de catarata (faco).

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve 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 re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será efectuado no prazo de 90 úteis dias após a recepção das respec-
tivas facturas, e será financiado pelo orçamento Ordinário do Instituto de Oftalmo-
logia Dr. Gama Pinto relativo ao ano de 2004.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Não é permitida a apresentação a concurso de agrupamentos de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Os elementos necessários à apreciação da capacidade técnica e financeira, são exigi-
dos no artigo 10.º n.os 2 e 3 do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declarações exigidas no n.º 1 do artigo 10.º do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declarações exigidas no n.º 2 do artigo 10.º do programa do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Declarações exigidas no n.º 3 do artigo 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 pro-
fissão?

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

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 � Características técnicas.
2 � Preço.
3 � Prazo de entrega.
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Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
100005/2004.

1 4 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 40 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Contra entrega, em numerário, cheque ou vale postal.

1 4 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas podendo intervir os
concorrentes e os seus representantes deivdamente credenciados.

1 5 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Auditorio no endereço indicado em I.1, ��� dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

1 0 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Instituto de Oftalmologia Serviço de expediente
Dr. Gama Pinto

Endereço Código postal
Travessa Larga, 2 1169-019

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351213553060/5 +351213158137

Correio electrónico Endereço internet (URL)

10 de Março de 2004. � O Administrador Delegado, J. Pereira
Né. 3000133957

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Ambiente
e dos Recursos Naturais

Direcção Regional de Florestas

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos T
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Região Autónoma da Madeira Director Regional de Florestas
Secretaira Regional do Ambiente e dos
Recursos Naturais, Direcção Regional
de Florestas

Endereço Código postal
Estrada Comandante Camacho 9000-324 Funchal
de Freitas, 308/310

Localidade/Cidade País
Fnuchal/Madeira Portugal

Telefone Fax
+351291740060 +351291740065

Correio electrónico Endereço internet (URL)
drf.sra@gov-madeira.pt http://www.sra.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

2 7Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Beneficiação florestal do montado do Pereiro.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Limpeza de matas, erradicação de infestantes, desbastes, desramações, plantação-
adensamento, protecção individual (vedação), regas e outros serviços de natureza
similar.
Fomento silvopastoril, construção de um reservatório de água, melhoramento de
caminhos, percursos pedestres, recuperação de zonas de lazer e fornecimento de
equipamentos para instalar nestas últimas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Montado do Pereiro, sítio das Carreiras, freguesia da Camacha, concelho de Santa
Cruz, Região Autónoma da Madeira.

Código NUTS PT 300
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 7 2 1 1 0 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 7 2 3 0 0 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 6 2 9 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 5 5 1 1 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificado com categoria 02.02.1 e sub-categoria 02.01.10.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Beneficiação florestal de uma área de 41,16 ha, tendo como principais operações a
limpeza de matos, erradicação de infestantes, desbastes, desramações, sementeira,
plantação e melhoramento de pastos numa área de 20,429 ha.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

2 7Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Deverá ser prestada uma caução de 2% do valor de adjudicação, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado pelo orçamento de receita e despesa da Região
Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais e ainda pela com participação proveniente do FEOGA.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem
juridicamente em 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
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:

i) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria (estruturas e elementos de betão), na classe
correspondente ao valor da proposta;

ii) A 13.ª subcategoria da 5.ª categoria (caminhos agrícolas e florestais), na classe
correspondente ao valor da proposta bastando para tanto, no caso de um agru-
pamento de empresas, que pelo menos uma seja titular deste certificado, sem
prejuízo da apresentação obrigatória pelas restantes dos documentos relativos
à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira económica e técnica.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes do n.º 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os constantes do n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço.
2 � Prazo de execução.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores 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 internacional n.º 13/SRA-DRF/2003.

2 3 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 50 euros Moeda: Euros

Condições e forma de pagamento
O valor já inclui IVA à taxa legal em vigor, será efectuado no prazo de seis dias a
contar da recepção do respectivo pedido, devendo o pagamento ser feito em di-
nheiro ou cheque visado à ordem do tesoureiro do Governo Regional da Madeira.

5 3

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessadoo,
apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamente
credenciados.

0 3 0 5 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: O indicado em I.1, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
FEOGA.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O prazo indicado no ponto II.3 deste anúncio conta-se desde a data da assinatura
do contrato.
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0 8 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

8 de Março de 2004. � O Adjunto do Secretário, José Miguel da
Silva Branco. 1000252205

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Administração

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos £
Serviços T
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Universidade de Coimbra Senhora administradora

Endereço Código postal
Palácio dos Grilos, Rua da Ilha Portugal

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239859900 239827994

Correio electrónico Endereço internet (URL)
ucadmin@ci.uc.pt www.adm.uc.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

7 4Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços de limpeza.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Aquisição de serviços de limpeza das instalações da reitoria, administração e arqui-
vo da Universidade de Coimbra.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Os serviços serão prestados nas instalações da reitoria, administração e arquivo da
Universidade de Coimbra.

Código NUTS Centro-Baixo Mondego
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-07 4 7 0 0 0 0 0 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações, o adjudicatário deve
prestar uma caução no valor de 5% do montante total da adjudicação, com exclusão
do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As condições de pagamento serão estabelecidas em conformidade com o previsto na
proposta adjudicada.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)

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

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
ro de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, ob-
jecto 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;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao programa de pro-
cedimento.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos

a) Declarações bancárias adequadas ou prova da subscrição de um seguro de ris-
cos profissionais;

b) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três
últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso
esta tenha ocorrido há menos de três anos;
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c) No caso de pessoas singulares, declarações de IRS apresentadas nos três últi-
mos anos;

d) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de serviços objecto do
procedimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na falta
e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concor-
rente;

b) Descrição dos equipamentos técnicos utilizados pelo concorrente;
c) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público £
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio T
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

0 3 0 8Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   T
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
DF14/03/33.

6

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): �������� Moeda: ��������

Condições e forma de pagamento

1 2

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

1 4 0 4 2 0 0 4

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora �����������
Local: ��������������������������������
���������, 25 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da
República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

0 9 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Março de 2004. � O Vice-Reitor da Universidade de Coimbra,
António Gomes Martins. 3000133842

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Universidade de Trás-os-Montes Serviços Técnicos da UTAD
e Alto Douro (UTAD)

Endereço Código postal
Quinta de Prados � apartado 1013 5001-911
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Localidade/Cidade País
Vila Real Codex Portugal

Telefone Fax
259350000 259350537

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público T Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Drenagem das águas residuais do Campus Universitário em Vila Real» e obras
complementares � 1.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de redes e emissários de drenagem de águas residuais, pré-tratamento
do efluente da cantina, elaboração do plano de higiene, saúde e segurança na obra.
Valor base do concurso � 220 000 euros, sobre o qual incide o IVA à taxa legal
em vigor.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Quinta de Prados � Vila Real.

Código NUTS II 110719
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 0 0 0 0 0 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 2 4 2 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 1 0 0 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 5 2 1 3 0 8

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.21.15; 45.21.41.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do preço total da respectivo contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será suportado pelo orçamento da UTAD (PIDDAC).
A empreitada será 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.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Declaração de intenção de constituição jurídica de uma única entidade ou em con-
sórcio 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
Comprovativo do cumprimento dos mínimos previstos na Portaria n.º 1547/2002,
de 24 de Dezembro.
Balanço e demonstração de resultados das respectivas declarações anuais de IRS
ou IRC entregues para efeitos fiscais, dos anos a que se reporta a alínea anterior.
Última declaração de IRS ou IRC.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Titular de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido
pelo instituto dos Mercados de Obras Públicas e particulares (IMOPPI) contendo
as autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março) e Portaria n.º 412-I/99, de
4 de Junho), rectificado pela Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto e das classes
correspondentes ao valor dos trabalhos especializados a que lhe respeitam � 1.ª
categoria � empreiteiro geral de edifícios; 9.ª subcategoria, 3.ª categoria; 1.ª
subcategoria, 5.ª categoria; ou em alternativa certificado de inscrição em lista ofici-
al de empreiteiros aprovados, adequados á obra posta a concurso e emitido por uma
das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I, da Portaria n.º 104/
2001, de 21 de Fevereiro, o qual indicará os elementos de referência relativos á
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permita
aquela inscrição. Em alternativa, oss que apresentem os documento relativos á com-
provação da sua idoneidade, capacidade financeira e económica e à qualidade técni-
ca para execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do pro-
grama de concurso, de acordo com o referido no Decreto-Lei n.º 55/99 e demais
legislação em vigor.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos no presente anúncio e no caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Declaração onde seja descrita: a natureza, extensão e valor das obras similares rea-
lizadas nos últimos sete anos; o equipamento, ferramenta especial a utilizar na obra,
do próprio ou de aluguer e os meios técnicos e recursos humanos a afectar à obra,
estando ou não integrados na empresa.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Garantia da boa execução e qualidade técnica (40%).
2 � Preço (60%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
UTAD-CP7VRPI/N.º 1/04.

1 6 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque passado à ordem da UTAD.

2 3 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.
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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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Todos os interessados, podendo apenas intervir os legais representantes de cada
concorrente, devendo para tal fazer prova documental dessa qualidade.

2 6 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 14 horas e 30 minutos.
Local: Reitoria da UTAD, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

1 0 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

10 de Março de 2004. � Pelo Reitor, (Assinatura ilegível.)
1000249151

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Alcoutim

Endereço Código postal
Rua do Município, 12 8970-066 Alcoutim

Localidade/Cidade País
Alcoutim Portugal

Telefone Fax
281450500 281546363

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/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada do pavilhão desportivo de Martim Longo.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada refere-se à construção do pavilhão que contempla basicamente uma
área de desporto de 44 × 25 m2 com bancada, e ainda área de 14 × 16 m2 para a
educação física e formação, inclui movimentos de terras, estruturas de betão, estru-
turas metálicas, alvenarias, cantarias, carpintarias, alumínios e serralharia, cobertu-
ras, impermeabilizações e isolamentos, revestimentos, pavimentos, pinturas, rede de
águas, rede de esgotos, equipamento sanitário, equipamentos, instalações eléctricas,
instalações mecânicas, diversos, segurança contra riscos de incêndio, conforme
mapa de trabalhos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Martim Longo.

Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 2 2 0 0 8

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos previstos no projecto e caderno
de encargos, sendo o seu preço base de 823 641,67 euros, não incluindo IVA.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação e em
todos os pagamentos será deduzida a mesma percentagem para reforço dessa caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços.
Modalidade de financiamento � considerando que se pretende candidatar esta
obra a apoios de fundos comunitários, o dono da obra reserva-se o direito de reter
a adjudicação e inclusive a não adjudicação da empreitada, ficando esta dependente
da aprovação em unidade de gestão da eventual mobilização de recursos do progra-
ma/subprograma adequado.
A modalidade essencial de pagamento é de acordo com o disposto nos artigos
202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer vínculo jurídico, mas em caso de adjudicação da empreitada ser feita
a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da ce-
lebração do contrato, na modalidade jurídica prevista no caderno de encargos,
conforme n.º 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
As indicadas nos pontos 6, 15 e 19 do programa de concurso.
São admitidos a concurso, os concorrentes possuidores de alvará de empreiteiros de
obras públicas contendo as seguintes autorizações � a 1.ª subcategoria da 1.ª ca-
tegoria, a qual tem de ser de classe cubra o valor global da proposta e, da 2.ª, 4.ª,
5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategoria da 1.ª categoria e 1.ª e 8.ª subcategorias da 4.ª categoria,
na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeite(m), caso o concorren-
te 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 no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no ponto 15 do programa de concurso.
A cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, deverá ser entregue completa (com os respectivos balanços).

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Os indicadores no ponto VI.4) outras informações.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 2/2004.

3 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Desde que solicitadas até cinco dias antes do acto público do concurso, os interes-
sados poderão obter cópiar devidamente autenticadas das peças escritas e desenha-
das do processo de concurso, nas condições indicadas no n.º 26 do programa de
concurso, no prazo máximo de seis dias, contados a partir da data da recepção do
respectivo pedido escrito na entidade indicada em I.3, a pagar em dinheiro ou che-
que.

3 0

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
São autorizadas a intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus
representantes legais devidamente credenciados, conforme n.º 5.2 do programa de
concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 10 horas
Local: Sala de sessões da Câmara Municipal de Alcoutim, 31 dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
Não se trata de um anúncio periódico.

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

O prazo considerado no ponto II.3) deverá ser contado, a partir da data da consig-
nação.
O prazo considerado no ponto IV.3.3) deverá ser contado a partira da data da pu-
blicação do anúncio.
O prazo considerado no ponto IV.3.6) deverá ser contado a partir da data do acto
público.
A data de abertura de propostas mencionada no ponto IV.3.7.2 realiza-se no primei-
ro dia útil seguinte ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas.
Os factores mencionados na alínea B1) do ponto IV.2 e os sub-factores são os se-
guintes, por ordem decrescente de importância:

1 � Preço (60%).
2 � Prazo e cronograma físico (40%):

2.1 � Prazo (50%);
2.2 � Cronograma físico (50%);

2.2.1 � Programa de trabalhos (60%);

2.2.1.1 � Meméoria descritiva (25%);
2.2.1.2 � Plano de trabalhos (25%);
2.2.1.3 � Plano de mão-de-obra (25%);
2.2.1.4 � Plano de equipamento (25%).

2.2.2 � Plano de pagamento (40%).

2 5 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE 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 Alcoutim

Endereço Código postal
Rua do Município, 12 8970-066 Alcoutim

Localidade/Cidade País
Alcoutim Portugal

Telefone Fax
281540500 281546363

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Gabinete de Apoio Técnico, G. A. T.
de Tavira

Endereço Código postal
Apartado 160 8800-902 Tavira

Localidade/Cidade País
Tavira Portugal

Telefone Fax
281320740 281324281

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Alcoutim Secção de obras

Endereço Código postal
Rua do Município, 12 8970-066 Alcoutim

Localidade/Cidade País
Alcoutim Portugal

Telefone Fax
281540500 281546363

Correio electrónico Endereço internet (URL)

25 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco
Augusto Caimoto Amaral. 1000252053

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
 Câmara Municipal de Coruche Serviço de compras

Endereço Código postal
Praça da Liberdade 2100-121 Coruche

Localidade/Cidade País
Coruche Portugal

Telefone Fax
243610200 243610201

Correio electrónico Endereço internet (URL)
coruche@mail.telepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

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/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção da rede de esgotos residuais domésticas de Santana do Mato � 2.ª fase �
Coruche.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de rede de águas residuais domésticos com extensão de 2132 metros;
assentamento de tubagem em PVC corrugado SN4 0200 mm e respectivos órgãos
acessórios com profundidade de vala variáveis entre 1,20 m e 4,50 m. Preço base
do concurso com exclusão do IVA �  116 250 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Município de Coruche � Câmara Municipal.

Código NUTS Lezíria do Tejo DT 14 CC 09
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 4 1 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
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II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor total de contrato, excluindo o IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Autos de medição mensais.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consócio externo em regime de responsabilidade solidária ou associação comple-
mentar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Documentação indicada no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Documentação indicada no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Documentação indicada no ponto 19.4 do programa de concurso; comprovação da
execução de, pelo menos, urna obra de idêntica natureza da obra posta a concurso,
de valor não inferior a 65 000 euros; o certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas com a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria � saneamento básico, a
qual tem de ser da classe que cubra o valor global da proposta.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
Custo da obra proposto pelo concorrente, 55%
Valor técnico da proposta, 45%

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
CP 3/2004.

2 2 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 75 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Através de numerário ou por cheque emitido à ordem do Gabinete de Apoio Técni-
co de Santarém.

3 0 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir no
acto quem, para o efeito, se apresentar devidamente credenciado pelos concorrentes.

0 3 0 5 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas
Local: O indicado em I.1, ��� dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

0 8 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Gabinete de Apoio Técnico de Santarém
Delegação de Slavaterra de Magos

Endereço Código postal
Urbanização Pinhal da Vila 2120-054 Salvaterra de Magos

Localidade/Cidade País
Salvaterra de Magos Portugal

Telefone Fax
263507267 263504089

Correio electrónico Endereço internet (URL)

1 de Março de 2004. � O Vereador com Competências delegada,
Júlio Jorge de Miranda Arrais. 1000252181

CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Elvas Presidente da câmara

Endereço Código postal
Rua da Cadeira 7350-146 Elvas

Localidade/Cidade País
Elvas Portugal

Telefone Fax
268639740 268624334

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmelvas@mail.pt www.cm-elvas.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Requalificação urbana e funcional de aldeias e vilas � Barbacena � 2.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O concurso tem por objecto a execução dos trabalhos previstos no projecto e mapa
de trabalhos, compreendendo na zona A: zona de intervenção 1 � arruamentos, os
seguintes trabalhos: a remoção de pavimento existente, escavação de terreno e
execução de pavimento de betonilha, pavimento em saibro e pavimento com cubos
de granito, fornecimento e colocação de mobiliário urbano (bancos); na zona de
intervenção II � Capela/Fontanário, os trabalhos a realizar compreendem escava-
ções para abertura de caixa para execução de pavimentos e abertura de fundações
para construção de muros e pilares, execução de rede de águas pluviais e instalação
de peças de mobiliário urbano. Na zona B: arranjos de espaços exteriores
envolventes ao cemitério, existem trabalhos de escavação para execução de pavi-
mento em cubos de granito, em saibro e de pavimento em betão betuminoso, execu-
ção de muros de suporte, rede de águas pluviais, sistema de rega, rede de electrici-
dade e fornecimento e colocação de mobiliário urbano. Na zona C: zona de inter-
venção I � arranjos de espaços exteriores envolventes ao castelo, que compreen-
dem escavação para execução de pavimentos em saibro, blocos de encaixe e betão
betuminoso, mobiliário urbano, muros de betão e execução de instalações sanitári-
as; Zona de Intervenção II � parque infantil: execução de pavimentos, instalação
de peças de mobiliário infantil e urbano e execução de rede de águas pluviais.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Barbacena � Elvas.

Código NUTS NUTE II Alentejo
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 0 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 2 1 3 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 5 5 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 2 1 3 0 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.43.22 � trabalhos de assentamento de outros revestimentos de pavimentos.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Serão realizados todos os trabalhos previstos no projecto e mapa de trabalhos. O
preço base da empreitada é de 410 000 euros a acrescer de IVA à taxa legal.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

2 4 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação, não sendo exigido qualquer
depósito provisório.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será mediante a elaboração de autos de medição mensais, com financi-
amento a partir do orçamento da Câmara de Elvas.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
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.
No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio externo ou agrupamento complementar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de alvará emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);

b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados;

c) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indi-
cados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

O alvará deve conter as seguintes autorizações:

a) Da 1.ª subcategoria � vias de circulação rodoviária e aeródromos, da 2.ª cate-
goria � 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;

b) Das 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategoria da 1.ª categoria, da 6.ª subcategoria da 2.ª
categoria e da 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente à par-
te dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea c) do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A titularidade do alvará contendo as autorizações exigidas prova-se pelo cumpri-
mento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
São exigidos os documentos previstos em 15.1 do programa de concurso e no arti-
go 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
São exigidos os documentos previstos em 15.1 do programa de concurso e no arti-
go 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 Preço global proposto.
2 Valor técnico da proposta.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Não atribuído.

2 7 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): _______ Moeda: ______

Condições e forma de pagamento

2 8 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): _____________

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

2 9 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Edifício da Biblioteca Municipal sito no Largo do Colégio, em Elvas,��
� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
(Não aplicável.)
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A empreitada será em regime de série de preços.
Os factores dos critérios de apreciação de propostas indicados têm as ponderações
e subfactores que se indicam no programa de concurso.

0 5 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

25 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José António
Rondão Almeida. 1000252188

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Elvas Presidente da câmara

Endereço Código postal
Rua da Cadeira 7350-146 Elvas

Localidade/Cidade País
Elvas Portugal

Telefone Fax
268639740 268624334

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmelvas@mail.pt www.cm-elvas.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Relocalização de actividades produtivas na Terrugem � arranjos dos espaços exte-
riores da envolvente à praça de touros.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O procedimento tem por objecto a execução dos trabalhos previstos no projecto e
mapa de trabalhos, compreendendo a intervenção na zona envolvente à praça de
touros e zona poente do pavilhão multiusos, mercado diário e polidesportivo. A
intervenção compreende a movimentação de terras com respaldo e regularização,
escavações para abertura de caixas para pavimentos, instalação de águas pluviais e
caixas de visita; execução de pavimento betuminoso e de pavimento em lajetas de
betão, blocos de encaixe, pavimento em saibro e assentamento de lancil em betão;
execução de rede eléctrica exterior; execução de sistema de rega automática; forneci-
mento e colocação de vedação metálica.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Terrugem � Elvas.

Código NUTS NUTE II Alentejo
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 0 0 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 0 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 2 1 3 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.43.22 � trabalhos de assentamento de outros revestimentos de pavimentos.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Serão realizados todos os trabalhos previstos no projecto e mapa de trabalhos. O
preço base da empreitada é de 198 000 euros a acrescer de IVA à taxa legal.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação, não sendo exigido qualquer
depósito provisório.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O pagamento será mediante a elaboração de autos de medição mensais, com financi-
amento a partir do orçamento da Câmara de Elvas.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
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.
No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio externo ou agrupamento complementar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de alvará emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);

b) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados;
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c) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indi-
cados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.

O alvará deve conter as seguintes autorizações:

a) Da 1.ª subcategoria � vias de circulação rodoviária e aeródromos, da 2.ª cate-
goria � 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;

b) Das 6.ª subcategoria da 2.ª categoria e da 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente
não recorra à faculdade conferida na alínea c do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A titularidade do alvará contendo as autorizações exigidas prova-se pelo cumpri-
mento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
São exigidos os documentos previstos em 15.1 do programa de concurso e no arti-
go 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
São exigidos os documentos previstos em 15.1 do programa de concurso e no arti-
go 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 Preço global proposto.
2 Valor técnico da proposta.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

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

1 5 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): _______ Moeda: ______

Condições e forma de pagamento

1 6 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): _______________

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

1 9 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Edifício da Biblioteca Municipal sito no Largo do Colégio, em Elvas,��
� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
(Não aplicável.)

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A empreitada será em regime de série de preços.
Os factores dos critérios de apreciação de propostas indicados têm as ponderações
e subfactores que se indicam no programa de concurso.

0 5 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

11 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José António
Rondão Almeida. 1000252191

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Esposende Secção de aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça do Município 4740-223 Esposende

Localidade/Cidade País
Esposende Portugal

Telefone Fax
253960100 253960177

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.cm-esposende.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/localT Organismo de direito público£ Outro £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

1 3 2 0 0 4 1 6 0 1 2 0 0 40000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

2 0 0 3 2 4 6 2 1 8 8 6 5 2 0 1 2 2 0 0 30000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

3 0 0 3 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 55,51 euros. Moeda: Euros.

Condições e forma de pagamento

3 1 0 3 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 15 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

4 8

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Artigo 13.º do programa do concurso.

0 1 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de sessões da câmara municipal, ��� dias a contar da publicação
do anúncio no Diário da República.

1 6 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

16 de Fevereiro de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 1000251391

CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Figueira da Foz Secção de aprovisionamento e concursos

Endereço Código postal
Avenida Saraiva de Carvalho 3084-501 Figueira da Foz

Localidade/Cidade País
Figueira da Foz Portugal

Telefone Fax
233403300 233403310

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.figueiradigital.com/cmff

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Betume 160/220 a granel e emulsão ECR-3 em trambores sem transporte.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento destinado à rede viária urbane e rede viária rural.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 71 � 24 de Março de 2004 6393

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O fornecimento será efectuado nas instalações do adjudicatário.

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
26.82.12.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O fornecimento refere-se à sua totalidade.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve 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 re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As modalidades essenciais de financiamento serão do orçamento da Câmara Muni-
cipal de Figueira da Foz. Os pagamentos ao adjudicatário serão processados contra
a apresentação da respectiva factura e nos 30 dias subsequentes à apresentação da
mesma.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qual-
quer vínculo mas, em caso de adjudicação do fornecimento, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio ex-
terno, 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
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das
situações referidas no n.º 1, do artigo 33.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos no ponto 8 do programa de
concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declarações anuais de IRS ou IRC e respectivos anexos, referentes aos anos 2000,
2001, 2002 e cópia de última declaração, para efeito de IRC e respectivos anexos,
entregue para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta
e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;

Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou não na empresa e,
mais especificamente, daqueles que têm a seu cargo o controlo de qualidade, bem
como das habilitações literárias e profissionais esses técnicos, especialmente dos
afectos ao fornecimento dos bens ou serviços;
Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1) Preço mais baixo � (40%);
2) Distância entre o local de carga e o local de descarga � (25%);
3) Prazo para entrega de material (a contar da data do pedido) � (25%);
4) Condições de pagamento � (10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
C. Pub. 0001/04.

1 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 3,40 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Os pagamentos serão efectuados em numerário ou cheque passado à ordem do te-
soureiro da Câmara Municipal da Figueira da Foz, devendo as quantias ser acresci-
das do IVA à taxa em vigor.

1 5

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������
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3 1 1 2 2 0 0 4

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão nobre, Paços do Município, 15 dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

0 9 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, António Duarte
Silva. 3000133838

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Figueira da Foz Secção de aprovisionamento e concursos

Endereço Código postal
Avenida Saraiva de Carvalho 3084-501 Figueira da Foz

Localidade/Cidade País
Figueira da Foz Portugal

Telefone Fax
233403300 233403310

Correio electrónico Endereço internet (URL)
www.figueiradigital.com/cmff

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Tout-venant de 2.ª e resíduos de pedreira com transporte.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento destinado à rede viária urbana e rede viária rural.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O fornecimento será efectuado nas instalações do adjudicatário.

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
26.82.12.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O fornecimento refere-se à sua totalidade.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

3 1 1 2 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve 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 re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
As modalidades essenciais de financiamento serão do orçamento da Câmara Muni-
cipal de Figueira da Foz. Os pagamentos ao adjudicatário serão processados contra
a apresentação da respectiva factura e nos 30 dias subsequentes à apresentação da
mesma.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre eles exista qual-
quer vínculo mas, em caso de adjudicação do fornecimento, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das si-
tuações referidas no n.º 1, do artigo 33.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Deverão apresentar todos os documentos referidos no ponto 8 do programa de
concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Declarações anuais de IRS ou IRC e respectivos anexos, referentes aos anos 2000,
2001, 2002 e cópia de última declaração, para efeito de IRC e respectivos anexos,
entregue para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta
e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados ou não na empresa e,
mais especificamente, daqueles que têm a seu cargo o controlo de qualidade, bem
como das habilitações literárias e profissionais esses técnicos, especialmente dos
afectos ao fornecimento dos bens ou serviços;
Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1) Preço mais baixo � (60%);
2) Condições de pagamento � (30%);
3) Qualidade � (10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
C. Pub. 0002/04.

1 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 3,60 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Os pagamentos serão efectuados em numerário ou cheque passado à ordem do te-
soureiro da Câmara Municipal da Figueira da Foz, devendo as quantias ser acresci-
das do IVA à taxa em vigor.

1 5

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

3 1 1 2 2 0 0 4

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora 15 horas
Local: Salão nobre, Paços do Município, 15 dias a contar da publicação do
anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

0 9 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, António Duarte
Silva. 3000133840

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Anúncio n.º 102/2004

Concurso público para arrematação da empreitada de «Es-
tádio Municipal � construção da pista de Tartan». Escla-
recimentos.

A Câmara Municipal de Lagos, com endereço postal no Edifício da
Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, 8601-851 Lagos (telefone:
282780900; fax: 282767105), faz público, nos termos do n.º 3 do
artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o seguinte:

1 � Foram prestados os esclarecimentos solicitados e cumpridos
os requisitos legais.

2 � Nesta data foram juntos ao processo e comunicados aos po-
tenciais concorrentes-adquirentes do respectivo processo de concur-
so, os documentos com os esclarecimentos relativos ao concurso em
epígrafe, publicado no n.º 36, da 3.ª série do Diário da República, de
12 de Fevereiro de 2004.

8 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Júlio José Monteiro
Barroso. 1000252171
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa Dr. Luís Monteiro, Arqt.ª Ana Paula
Direcção Municipal de Projectos Marques, Dr.ª Isabel Santos Camacho
e Obras, Departamento de Empreitadas,
Prevenção e Segurança de Obras,
Divisão de Lançamento de Empreitadas
e Procedimentos Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, 13, 4.º, 6.º e 7.º 1700-087

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dlepc@cm-lisboa.pt http://www.cm-lisboa.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para execução da empreitada «E9/04/DFCEP/DGEP/DMAU
ordenamento da Avenida Conselheiro Barjona de Freitas», processo n.º 06/CP/
DEPSO/04».

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
O ordenamento da Avenida Conselheiro Barjona de Freitas, em Lisboa, envolve,
entre outros, trabalhos de pavimentação, execução de lancis, valetas, muros, escadas,
demolições, vedações, plantação de árvores e arbustos, fornecimento e colocação
de mobiliário urbano e manutenção dos espaços verdes.
Preço base do concurso � 229 277,09 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Lisboa.

Código NUTS PT 130
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 4 3 0 8

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução de é 5% do preço total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câma-
ra Municipal de Lisboa.
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Remeta-se para o ponto 9 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
Remeta-se para os pontos 6 e 15 do programa de concurso.
Alvará de construção exigido:

a) A 9.ª subcategoria da 2.ª categoria, classe correspondente ao valor global da
proposta;

b) As 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e as 7.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria, classe correspondente ao valor dos trabalhos a que respeitam, caso o
concorrente não recorra à faculade conferida no ponto 6.3 do programa de con-
curso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; 6.3; alíneas a) e b) do n.º 15.1; alíneas a) e b)
do n.º 15.2 e alíneas a) a d) do n.º 15.3 todos do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do n.º 15.1; a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do
n.º 15.3 todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as 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 todos do programa de concurso � na avaliação da capacidade técnica
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso, deverão ser adoptados
os seguintes critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica naturaza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 137 000 euros;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T
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SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 � 90% � Preço da proposta.
2 � 10% � Prazo de execução da obra.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
E9/04/DFCEP/DGEP/DMAU � Processo n.º 06/CP/DEPSO/04.

2 1 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 51,28 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro chefe do
Município de Lisboa.

2 9 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devida-
mente credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do pro-
grama de concurso.

3 0 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Campo Grande, 13, rés-do-chão, Lisboa, ��� dias a contar da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
No ponto II.3) para além do prazo de execução da obra (120 dias, se outro não por
proposto pelos concorrentes), a empreitada prevê, ainda, um prazo de manutenção e
conservação dos espaços verdes de 180 dias, num total de 300 dias.
No ponto II.3) o prazo de execução da obra conta-se a partir da data do auto de
consignação, nos termos do artigo 151.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

0 9 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Março de 2004. � O Director Municipal, Luís Monteiro.
3000133953

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Oeiras Departamento de Infra-Estruturas

Municipais

Endereço Código postal
Edifício Paço de Arcos, Estrada 2770-130 Paço de Arcos
Nacional 249-3 (P. Arcos/P. Salvo)

Localidade/Cidade País
Paço de Arcos Portugal

Telefone Fax
214406528 214406538

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 £  Se distinto, ver anexo A
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I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção do Parque Urbano de Miraflores � 368DIM/PROQUAL03.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Implantação de equipamento e estruturas de lazer , uma praça de estadia central e
uma área de recreio informal {clareira relvada, parque juvenil, área de mini golfe,
ciclovia) .Conjunto de equipamentos de apoio ao parque {cafetaria, instalações
sanitárias de apoio ao parque (cafetaria, instalações sanitárias de apoio aos utentes
do parque, sede social do mini golfe clube de Portugal e uma área de esplanada
exterior). Requalificação da estrutura verde das margens da ribeira de Algés, con-
cepção de uma ponte de atravessamento, desvio da rede de saneamento e recir-
culação de águas da ribeira, regularização da ribeira e execução de um furo de cap-
tação de água. Rede de rega, plantação de árvores e arbustos e relvado, fornecimen-
to e assentamento de mobiliário urbano.
Pavimentos, muros e muretes.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Miraflores.

Código NUTS PT 171
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 1 2 0 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 1 2 2 0 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 0 0 0 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 1 0 0 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 1 1 2 2 1 0 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O preço base do concurso é de 2 710 879 euros.

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 9Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O valor da caução será de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços sendo o financiamento suportado por receitas
inscritas no orçamento da câmara municipal e aprovado pela assembleia municipal
de Oeiras.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou associação de empresas desde que declarem a inten-
ção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em consórcio exter-

no, em regime de responsabilidade solidária, antes da celebração de contrato, con-
sórcio esse que deverá manter até à extinção de todas as obrigações decorrentes da
execução da empreitada, aí expressamente incluídas as decorrentes da garantia de
boa execução.

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
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.
O alvará de construção deve conter:

9.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente ao valor da proposta;
1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 9.º subcategorias da 1.ª categoria;
1.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª, subcategorias da 2.ª categoria;
1.ª subcategoria da 3.ª categoria;
1.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 4.ª categoria;
1.ª, 2.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria, todas nas classes correspondentes à

parte dos trabalhos a que respeitem.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas a) a i) do n.º 15.1; alíneas a) a i) do n.º 15.2; n.º 15.3,
todos do respectivo programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas j) a m) do n.º 15.1; alíneas j) a m) do n.º 15.2; n.º 15.3,
todos do respectivo programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T

a) Valia técnica da proposta, 60%:

a1) Nota justificativa do preço;
a2) Plano de trabalhos;
a3) Carga de mão-de-obra;
a4) Carga de equipamento;
a5) Memória descritiva; e
a6) Qualidade de estaleiro.

b) Preço, 40%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores 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 14/2003 � construção parque urbano de Miraflores.

0 7 0 5 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 1625 euros (IVA incluído). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro da Câmara Municipal de
Oeiras.

1 9 0 5 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto público do concurso os representantes das empresas
devidamente credenciados.

2 0 0 5 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão nobre da Câmara Municipal de Oeiras, ��� dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Projecto/programa financiado pelos Fundos Comunitários � programa PROQUAL �
Programa Integrado da Qualificação das Áreas Suburbanas da Área Metropolitana
de Lisboa.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Os documentos referidos no IV.3.2 serão fornecidos, no prazo máximo de seis dias,
a contar da data da recepção do referido pedido, mediante o respectivo pagamento
a efectuar na secção de taxas e licenças do Departamento de Finanças e Património,
sita no edifício dos Paços do Concelho, Largo do Marquês de Pombal, em Oeiras,
durante as horas normais de funcionamento da tesouraria.

0 5 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Oeiras Secção de Expediente do Departamento

de Administração Geral

Endereço Código postal
Largo do Marquês de Pombal 2784-501 Oeiras

Localidade/Cidade País
Oeiras Portugal

Telefone Fax
214408428 214408712

Correio electrónico Endereço internet (URL)

3 de Fevereiro de 2004. � O Vice-Presidente, José Arménio Lopes
Neno. 3000133468

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Ponte de Sor Presidente da Câmara Municipal

de Ponte de Sor

Endereço Código postal
Largo 25 de Abril 7400-228 Ponte de Sor

Localidade/Cidade País
Ponte de Sor Portugal

Telefone Fax
242291580 242291589

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm-pontedesor@mail.telepac.pt www.cm-pontedesor.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para arrematação da empreitada de habitação social � 1.ª fase e
2.ª fase.
Processo n.º 02/04.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Construção de habitação social � Bairro do Largo da Feira, 1.ª e 2.ª fase.
Preço base do concurso � 588 615,64 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Ponte de Sor, freguesia e concelho de Ponte de Sor.

Código NUTS III
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação estatística de produtos por actividade (CPA) a que se refere o Regu-
lamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º 342, de 31 de Dezembro de 1993 � categoria
45.21.1; subcategoria 45.21.15 e referência CPC 51250-51290 � trabalhos de
construção geral de outros edifícios.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
De acordo com o caderno de encargos.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)
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II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

5 4 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5%, sobre o valor da adjudicação, com exclu-
são do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado por verbas inscritas no orçamento do Município
de Ponte de Sor.
A empreitada é por série de preços, nos termos dos artigos 202.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
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 exigidos no n.º 14 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o
dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta.
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 ou de
agrupamento complementar de empresas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; 6.3; alíneas a) e b) do n.º 14.1; alíneas a) e b)
do n.º 14.1; alíneas a) e b) do n.º 14.2 e alíneas a) a d) do n.º 14.3, todos do pro-
grama de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do n.º 14.1 e a) e b) do n.º 14.2, bem como as
alíneas e) e f) do n.º 14.3 todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) e h) do n.º 14.1 e a) e b) do n.º 14.2, bem com as alí-
neas g) e h) do n.º 14.3 todos do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço, 60%.
2 � Qualidade técnica da solução proposta, 40%:

Memória descritiva e justificativa, 50%;
Programa de trabalhos, 40%;
Nota justificativa do preço proposto, 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 02/2004.

2 0 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 600 euros, excluindo o IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro chefe do
Município de Ponte de Sor.

2 6 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, conforme o
previsto no ponto 5.2 do programa de concurso.

2 7 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de reuniões do município de Ponte de Sor, ��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PRO-
GRAMA FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

0 8 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

8 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 1000252189

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Ponte de Sor Presidente da Câmara Municipal

de Ponte de Sor

Endereço Código postal
Largo 25 de Abril 7400-228 Ponte de Sor

Localidade/Cidade País
Ponte de Sor Portugal

Telefone Fax
242291580 242291589

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cm-pontedesor@mail.telepac.pt www.cm-pontedesor.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   £          SIM    T
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para arrematação da empreitada de infra-estruturas básicas e de
protecção ao ambiente da freguesia de Longomel � rede de saneamento básico em
Escusa e Tom.
Processo n.º 01/04.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução da rede de drenagem de águas residuais domésticas, incluindo forneci-
mento e instalação de uma estação elevatória compacta e respectiva conduta
elevatória; execução de travessias subterrâneas e trabalho de repavimentação e
obras acessórias.
Preço base do concurso � 312 188,41 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Escusa e Tom, freguesia de Longomel e concelho de Ponte de Sor.

Código NUTS III

II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Classificação estatística de produtos por actividade (CPA) a que se refere o Regu-
lamento (CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial da União Europeia, n.º 342, de 31 de Dezembro de 1993 � categoria
45.21.1; subcategoria 45.21.15 e referência CPC 51250-51290 � trabalhos de
construção geral de outros edifícios.

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
De acordo com o caderno de encargos.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 5 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5%, sobre o valor da adjudicação, com exclu-
são do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado por verbas inscritas no orçamento do Município
de Ponte de Sor.
A empreitada é por série de preços, nos termos dos artigos 202.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
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 exigidos no n.º 14 do programa de concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o
dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta.
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 ou de
agrupamento complementar de empresas.
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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
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1; 6.2; 6.3; alíneas a) e b) do n.º 14.1; alíneas a) e b)
do n.º 14.1; alíneas a) e b) do n.º 14.2 e alíneas a) a d) do n.º 14.3, todos do pro-
grama de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do n.º 14.1 e a) e b) do n.º 14.2, bem como as
alíneas e) e f) do n.º 14.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) e h) do n.º 14.1 e a) e b) do n.º 14.2, bem com as alí-
neas g) e h) do n.º 14.3 todos do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço, 60%.
2 � Qualidade técnica da solução proposta, 40%:

Memória descritiva e justificativa, 50%;
Programa de trabalhos, 40%;
Nota justificativa do preço proposto, 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 01/2004.

2 1 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros + IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro chefe do
Município de Ponte de Sor.

2 7 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Só poderão intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, conforme o
previsto no ponto 5.2 do programa de concurso.

2 8 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Sala de reuniões do município de Ponte de Sor, ��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
(Não aplicável.)

0 8 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

8 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 1000252190

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Portalegre Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça do Município 7300 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300120 245330235

Correio electrónico Endereço internet (URL)
município@cmportalegre.pt www.cm-portalegre.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção de oito edifícios de habitação social (52 fogos) no loteamento do Ou-
teiro da Forca, Portalegre.

0 1 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas

0 2 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora �����������
Local: ��������������������������������
�, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Foram prestados e anexos ao processo esclarecimentos relativos ao concurso publi-
cado no Diário da República n.º 290, 3.ª série, de 17 de Dezembro.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

3 de Março de 2004. � Pelo Presidente da Câmara, José Fernando
da Mata Cáceres. 3000133968

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Portimão Secção de aprovisionamento património

e notariado

Endereço Código postal
Praça 1.º de Maio 8500-543 Portimão

Localidade/Cidade País
Portimão Portugal

Telefone Fax
282470848 282470793

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm-portimao.pt www.cm-portimao.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução £ Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra T Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Mobiliário para estabelecimentos de ensino e educação.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Fornecimento de diverso mobiliário para equipar algumas escolas EB1 e jardins-de-
infância do concelho, conforme condições técnicas especiais definidas no processo
de concurso.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
O fornecimento será efectuado directamente na morada dos respectivos estabeleci-
mentos de ensino e educação.

Código NUTS III � Algarve
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-03 6 1 0 0 0 0 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Quantidade conforme descrito nas condições técnicas especiais.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

3 1 0 7 2 0 0 4Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
5% do valor da adjudicação com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Os pagamentos são efectuados de acordo com as condições fixadas no processo de
concurso não havendo lugar a adiantamentos ao adjudicatário.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo em regime de responsabilidade soliária quando lhe for adjudica-
do 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
Podem apresentar candidaturas as entidades que não se encontrem em nenhuma das
situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º de Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual o concorrente indique o seu nome; número fiscal de contribuin-
te; número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil, domicílio
ou no caso de pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que interessam
à execução do contrato, nomes dos titulares dos corpos sociais e outras pessoas
com poderes para a obrigarem, número da matrícula na conservatória do registo
comercial (modelo II em anexo ao processo de concurso).

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
No caso de pessoas colectivas, declaração IRC com os respectivos anexos referen-
tes à demonstração de resultados e respectivos balanços apresentados nos últimos
três anos ou, nos últimos anos desde a constituição, caso não tenha ocorrido há
mais de três anos, no caso de pessoas singulares, declaração do IRS apresentada
nos últimos três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    T        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público £
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio T
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000/ S 000-0000000 de 00/00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00      ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T

B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 � Preço;
2 � Qualidade e resistência;
3 � Enquadramento estético;
4 � Prazo e garantia;
5 � Assistência técnica.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo n.º 04/2004.

0 1 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 20 euros + IVA. Moeda: Euros.

Condições e forma de pagamento
Pagos no acto da entrega em numerário ou cheque dirigido ao tesoureiro da Câma-
ra Municipal de Portimão acrescido ainda das despesas de correio quando envia-
do à cobrança.
Conforme descrito no processo de concurso.

0 5 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������

1 3 0 4 2 0 0 4

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candida-
tos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por negociação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 0

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil
Programa especial de reordenamento da rede de escolas do 1.º ciclo do ension bá-
sico do Algarve (1.ª fase) no âmbito do PIDAC, destinado ao financiamento de
35% para mobiliário das escolas EB1 Major David Neto e EB1 e jardim de infân-
cia da Pedra Mourinha.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

0 2 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

2 de Março de 2004. � (Assinatura ilegível.) 1000251896

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Portimão

Endereço Código postal
Largo 1.º de Maio 8501-962

Localidade/Cidade País
Portimão Portugal

Telefone Fax
282470700 e 282480400 282480407

Correio electrónico Endereço internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Acessibilidade à Escola D. Martinho Castelo Branco � Portimão.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Pavimentação e construação de via de acesso à escola EB 2/3 D. Martinho Castelo
Branco, em Portimão.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Via de ligação à Rotunda Salgueiro Maia e a Rua Francisco Bívar � Portimão.

Código NUTS Portimão � Algarve � Portugal
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 1 4 2 6

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 2 2 1

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
O concurso será executado na sua extensão total com 5617 m2 de área de intervenção.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
(Não aplicável.)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

6 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Será exigida, quando da elaboração do contrato de adjudicação, caução definitiva
de 5% do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será deduzida a mesma
percentagem para reforço de caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento desta obra é garantido pela Câmara Municipal de Portimão, acção
obras de construção, manutenção e reparação de vias urbanas � o modo de retri-
buição será nos termos da alínea B) do n.º 1, do artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, por série de preços, e a modalidade de pagamento é de acordo
com o ponto 4 do artigo 17.º do mesmo diploma, autos de medição mensais.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente, em regime de responsabilidade solidária, na modalidade
de consórcio, tendo em vista a celebração de contrato nos termos do artigo 57.º ,
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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
Classificação dos certificados de classificação de empreiteiro de obras públicas:

a) 1.ª subcategoria � da 2.ª categoria- e da classe correspondente ao valor global
da proposta;

b) A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, e da classe correspondente ao valor dos tra-
balhos a que lhe respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade con-
ferida no n.º 6.3;

c) A 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, e da classe correspondente ao valor dos tra-
balhos a que lhe respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conf-
erida no n.º 6.3;

d) A 9.ª subcategoria da 2.ª categoria, e da classe correspondente ao valor dos tra-
balhos a que lhe respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conf-
erida no n.º 6.3;

e) A 11.ª subcategoria da 2.ª categoria, e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos a que lhe respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3;

f) A 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, e da classe correspondente ao valor dos tra-
balhos a que lhe respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conf-
erida no n.º 6.3.

(i) No caso das alíneas anterior, terão igualmente de ser anexados à proposta as
declarações dos compromissos subscritas pelo concorrente e por cada um dos sub-
empreiteiros, dos quais conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade do
alvará contendo as autorizações exigidas no concurso e, bem assim, o valor total
dos trabalhos a que respeitam.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar documentos que permitam apreciar a sua apti-
dão, para a boa execução da obra no que respeita às condições mínimas de caracter
técnico e económico, tal como definido no n.º 15 do caderno de encargos, nomea-
damente:

a) Se for o caso, certificado de inscrição no registo a que se refere o anexo VIII,
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com todas as inscrições em vigor;

b) Certificados do registo criminal dos representantes legais da empresa ou docu-
mentos equivalentes, emitidos pela autoridade judicial ou administrativa com-
petente do estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;

c) Documento que comprove a não verificação da situação referida na alínea a)
do n.º 1 do artigo 55.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, emitido pela
autoridade judicial ou administrativa competente do estado de que a empresa
seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

d) Documentos comprovativos da não verificação das situações descritas nas alí-
neas c), f), g), h) e i) do n.º 1 do artigo 55.º;

e) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo instituto de gestão financeira da
segurança social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autorida-
de competente do estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser
acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das
obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social
no espaço económico europeu;

f) Declaração prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setem-
bro, comprovativa da regularização da situação tributária perante o estado por-
tuguês e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade compe-
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tente do estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanha-
do de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço
económico europeu;

g) Documento emitido pelo banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, ou no mês anterior, que mencione as responsabilidades da empresa
no sistema financeiro, e, se for o caso, documento equivalente emitido pela au-
toridade competente do estado de que a empresa seja nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal;

h) Balanços ou extractos desses balanços sempre que a publicação dos balanços
seja exigida pela legislação do estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal;

i) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo �recibo�, e se for o caso, documen-
to equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no estado de que a empresa
seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se tratar de
início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração;

j) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal
da empresa;

k) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra;

l) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das
obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa
execução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o
montante, data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas
de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;

m) Lista das obras executadas da natureza da obra posta a concurso, acompanhada
de certificados de boa execução, nos termos da alínea anterior;

n) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado, ou sob
qualquer outra forma;

o) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos
seus quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da em-
presa;

p) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra.

Os documentos referidos poderão ser substituídos pela apresentação do certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas, de acordo com o estipulado no
artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Serão considerados aptos para efeitos da avaliação da capacidade financeira e eco-
nómica todos os concorrentes que no mínimo apresentem cumulativamente os valo-
res do quartil inferior previstos na Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro,
tendo em conta a evolução dos três últimos exercícios.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 95 000  euros;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)
(Não aplicável.)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)

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

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) T
1 � Preço da proposta (70%) as propostas serão aplicando-se a seguinte fórmula �
[70 � (preço da proposta em análise � preço da proposta mais baixa aceite para
análise) × (70/preço da proposta mais baixa aceite para análise)].
2 � Mérito da proposta técnica apresentada, no que diz respeito à metodologia e
programa apresentados na proposta (30%):

a) Análise da proposta na sua vertente metodológica, e de desenvolvimento dos
trabalhos a executar, correspondentes programa de trabalhos, cronograma finan-
ceiro, memória descritiva e justificativa e plano de estaleiro, especificação dos
pontos críticos que os podem condicionar.

Por ordem decrescente de importância NÃO T SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Projecto acção n.º 01/127.

2 3

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 120 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
O fornecimento do processo será efectuado nos cinco dias seguintes aos do pedido
por escrito, mediante pagamento no acto de entrega em dinheiro ou cheque.

2 6 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 12 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Podem assistir todas as pessoas interessadas, e intervir, os concorrentes ou seus
representantes por estes devidamente credenciados.

2 7 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Câmara Municipal de Portimão (Salão Nobre), Largo 1.º de Maio, Portimão,
Portugal, ��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         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 PRÓXI-
MOS ANÚNCIOS
(Não aplicável.)

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
O valor base do presente concurso é de 185 000 euros.

0 4 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

4 de Março de 2004. � Por delegação do Presidente, o Vereador,
José Francisco Sobral Luís. 1000252193

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Santiago Divisão de Obras Municipais
do Cacém e Equipamento

Endereço Código postal
Praça do Município 7540-136 Santiago do Cacém

Localidade/Cidade País
Santiago do Cacém Portugal

Telefone Fax
269829424 269829496

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmsc.bib@mail.telepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Reservatório de água enterrado do Cerro da Inês.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na realização dos trabalhos de construção civil de um reser-
vatório de água enterrado, incluindo instalações eléctricas e equipamento
electromecânico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Cerro da Inês � Santiago do Cacém.

Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 4 7 2 7 0 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
Área de 602 metros quadrados, com um custo estimado de 576 000 euros (IVA in-
cluído).

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 8 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apresentação de propostas.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão feitos mensalmente de
acordo com a programação financeira. O financiamento tem como fonte o orçamento
da câmara municipal.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo, em regi-
me de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos como concorrentes os titulares de alvará que contenha, no mí-
nimo as seguintes autorizações (de acordo com a Portaria n.º 19/2004, de 10 de
Janeiro):

a) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor da pro-
posta;

b) Das 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, 6.ª e 9.ª subcategorias da 2.ª categoria e 1.ª
e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria e das classes correspondentes aos valores
dos trabalhos especializados que lhes respeitem.

A capacidade técnica será avaliada de acordo com o definido no ponto 19.4 do
programa de concurso.
A capacidade financeira e económica será avaliada de acordo com o definido no
ponto 19.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos para verificação da capacidade económica e financeira são
os indicados nas alíneas c), d) e i) do ponto 15.1 do programa de concurso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 71 � 24 de Março de 20046408

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos para verificação da capacidade técnica são os indicados
nas alíneas e), f), g) e h) do ponto 15.1 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 � Preço � 70%.
2 � Qualidade e valia técnica da proposta � 30%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
2/PUB/DOME/04.

2 3 0 4 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 100 euros (+ IVA). Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Mediante pagamento em dinheiro ou cheque passado à ordem da Câmara Municipal
de Santiago do Cacém.

0 6 0 5 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Ao acto público de abertura de propostas pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os concorrentes ou seus representantes, devidamente
credenciados.

0 7 0 5 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão nobre da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, ��� dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

0 5 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

5 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Vítor Proença.
1000252194

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Tavira Divisão de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça da República 8800-951 Tavira

Localidade/Cidade País
Tavira Portugal

Telefone Fax
281320500 281324752

Correio electrónico Endereço internet (URL)
camara@cm-tavira.pt www.cm-tavira.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
E11/04/CP � empreitada de beneficiação da Rua da Estação na Luz de Tavira.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução de pavimentação, sinalização e rede de drenagem de águas pluviais.
Preço base do concurso: 115 815 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia da Luz de Tavira, concelho de Tavira.

Código NUTS PT 151 Tavira
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 5 2 0

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 2 1 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 2 1 3 0 2

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos que compõem a beneficiação da
Rua da Estação na Luz de Tavira.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 5Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação. O prazo de
garantia é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Recursos próprios da Câmara Municipal de Tavira.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo esta entidade ou consórcio de estar constituído
aquando da celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/
do prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a
capacidade económica, financeira e técnica mínima exigida

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha a(s) seguinte(s)
autorização(ões):

a1) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o va-
lor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se en-
quadra;

a2) As 3.ª, 5.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeite(m), caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida na alínea a3);

a3) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea
a1), o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado,
por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes;

a4) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas à proposta as de-
clarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações
respectivas, deve ainda ser indicado o nome e o endereço do(s) subem-
preiteiro(s), a titularidade dos respectivos certificados, bem como o valor e a
natureza dos trabalhos a realizar.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes não detentores de alvará de construção,
desde que cumpram o disposto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99
de 2 de Março, e nas condições do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum
concorrente que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil
inferior previstos na referida portaria, em qualquer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela
referenciados, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor igual ou superior a 60% do valor estimado do
contrato;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra. O director técnico proposto para a obra deve possuir
currículo na direcção de obras semelhantes, em natureza, dimensão e complexi-
dade, à posta a concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualifica-
ções profissionais do pessoal responsável pela execução do contra-
to?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������
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Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
E11/04/CP.

1 2 0 5 2 0 0 4
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 125 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque cruzado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Tavira.

1 8 0 5 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

1 9 0 5 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Tavira, ���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

1 3 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000250635

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Tavira Divisão de Obras Municipais

Endereço Código postal
Praça da República 8800-951 Tavira

Localidade/Cidade País
Tavira Portugal

Telefone Fax
281320500 281324752

Correio electrónico Endereço internet (URL)
camara@cm-tavira.pt www.cm-tavira.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
E12/04/CP � empreitada de alargamento e pavimentação de estrada na Malhada do
Judeu.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Execução de pavimentação, sinalização e rede de drenagem de águas pluviais e um
muro de suporte de terras.
Preço base do concurso: 127 178,29 euros.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Santa Catarina, concelho de Tavira.

Código NUTS PT 151 Tavira
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 2 0 7

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 2 1 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 2 4 5 2 5

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 6 2 3 0 0 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £
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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos que compõem o alargamento e a
pavimentação de um troço de estrada na zona da Malhada do Judeu.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 3Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação. O prazo de
garantia é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
Recursos próprios da Câmara Municipal de Tavira, aliados ou não ao FEDER.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, tendo esta entidade ou consórcio de estar constituído
aquando da celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha a(s) seguinte(s)
autorização(ões):

a1) A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o va-
lor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo de obra se en-
quadra;

a2) As 5.ª subcategorias da 2.ª categoria, na classe correspondente à parte dos tra-
balhos a que respeite(m), caso o concorrente não recorra à faculdade conferida
na alínea a3);

a3) Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto na alínea
a1), o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado,
por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes;

a4) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas à proposta as de-
clarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações
respectivas, deve ainda ser indicado o nome e o endereço do(s) subem-
preiteiro(s), a titularidade dos respectivos certificados, bem como o valor e a
natureza dos trabalhos a realizar;

b) Serão ainda admitidos os concorrentes não detentores de alvará de construção,
desde que cumpram o disposto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, e nas condições do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum
concorrente que apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores do quartil
inferior previstos na referida portaria, em qualquer das seguintes situações:

a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela
referenciados, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

b) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor igual ou superior a 60% do valor estimado do
contrato;

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra. O director técnico proposto para a obra deve possuir
currículo na direcção de obras semelhantes, em natureza, dimensão e complexi-
dade, à posta a concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos T

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
E12/04/CP.

1 0 0 5 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 150 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Numerário ou cheque cruzado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal de
Tavira.

1 7 0 5 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas e 30 minutos.
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IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

3 0 0 5 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Salão nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Tavira, ���
dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

2 7 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

13 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Macário
Correia. 1000251666

ENTIDADES PARTICULARES

ALGAR � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Algar�Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Cândido Guerreiro, 43, 8000-343 Faro
3.º Frente

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289894480 289894489

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@algar.com.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS 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 T

SECÇÃO II: OBJECTO DO PROCEDIMENTO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Obras complementares ao Aterro Sanitário do Sotavento.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Os trabalhos a realizar consistem resumidamente nas seguintes actividades: movi-
mentos de terras, pavimentação, rede de drenagem de águas residuais e de abasteci-
mento de água e trabalhos complementares.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Salir, concelho de Loulé.

Código NUTS ����������
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 1 4

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A empreitada será realizada tendo por base o projecto patenteado a concurso. O
preço base é de 480 000 euros, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado. O
prazo de execução da obra é de 120 dias seguidos incluindo sábados, domingos e
feriados.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)
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II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

1 2 0Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Será exigida, aquando da elaboração do contrato de adjudicação de empreitada, a
caução definitiva de 5% do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será
deduzida a mesma percentagem para reforço dessa caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Algar.
A empreitada é por preço global, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º,
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e os pagamentos efectuados de acordo com o
disposto no n.º 4 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qualquer mo-
dalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de
obras públicas, nos termos do disposto no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

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 � Nos termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, os concorrentes serão submetidos a uma avaliação da sua capacidade económica,
financeira e técnica, tendo em consideração os elementos de referência solicitados
no programa de concurso, sendo excluídos os que não demonstrem aptidão para a
execução da obra posta a concurso;
2 � Para ser admitido a concurso é necessário ser titular de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) contendo as seguintes
autorizações:

a) 6.ª subcategoria da 2.ª categoria da classe correspondente ao valor da sua pro-
posta;

b) 5.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente aos valores dos tra-
balhos especializados que lhes respeitem;

c) 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente aos valores dos tra-
balhos especializados que lhe respeitem.

3 � Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas, indicará em docu-
mento anexo à proposta, os subempreiteiros possuidores dessas autorizações, aos
quais ficará vinculado por contrato para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;
4 � Poderão, igualmente concorrer:

a) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovados, serão admitidos nos termos previstos no artigo 67.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados de Estado pertencente ao espaço económico europeu, se-
rão admitidos nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
A titularidade do certificado de classificação, contendo as autorizações exigidas,
prova-se pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Cópia simples dos últimos quatro anos da declaração periódica de rendimentos
para efeitos de IRS ou IRC e respectivos anexos, na qual se contenha o carimbo
«recibo». No caso da declaração anual do IRS deverá ainda ser apresentado o ba-
lanço e a demonstração de resultados. Se for o caso, documentos equivalentes apre-
sentados, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do n.º 15.1; a) e b) do n.º 15.2 e a) a c) do n.º
19.4 todos do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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

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

NÃO    £        SIM    T

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 Valor técnico da proposta (0,40).
2 Preço (0,40).
3 Prazo de execução (0,20).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM T
ou
B2) Os factores indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
O. M. 73/03.

2 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 350 euros mais IVA. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Dinheiro ou por meio de cheque dirigida à Algar, S. A.

4 5

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 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 (se
aplicável)
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas, mas só
poderão intervir os representantes das firmas concorrentes, devidamente identifica-
dos e credenciados para o acto.
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IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Rua de Cândido Guerreiro, 43, 3.º, frente, em Faro, 30 dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

0 8 0 2 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Algar�Valorização e Tratamento Administração
de Resíduos Sólidos, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Cândido Guerreiro, 43, 8000-343
3.º frente

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289894480 289894489

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@algar.com.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Algar�Valorização e Tratamento Administração
de Resíduos Sólidos, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Cândido Guerreiro, 43, 8000-343
3.º frente

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289894480 289894489

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@algar.com.pt

1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
Algar�Valorização e Tratamento Administração
de Resíduos Sólidos, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Cândido Guerreiro, 43, 8000-343
3.º frente

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289894480 289894489

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@algar.com.pt

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, alte-
rado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177, de
22 de Junho.

8 de Março de 2004.�O Administrador Delegado, Hélio Ponciano
Pereira Barros. 1000252197

EÓLICA DE MONTEMURO, LDA.

ANÚNCIO DE CONCURSO SECTORES ESPECIAIS

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    £          SIM    T

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Eólica de Montemuro, Lda. António Lima Teixeira

Endereço Código postal
Avenida 25 de Abril, 25, rés-do-chão 4740-571 Esposende

Localidade/Cidade País
Esposende Portugal

Telefone Fax
253967370 253967372

Correio electrónico Endereço internet (URL)
eólica@mail.telepac.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Nome dado ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de empreitada para projecto e construção do acesso principal ao Parque
Eólico de S. Pedro (Cinfães).

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
Projecto e construção do acesso principal ao Parque Eólico, obras complementares
referentes ao aludido acesso principal e reposição do pavimento do acesso um ano
após a recepção provisória da empreitada, mas nunca antes da conclusão de todos
os trabalhos de execução do Parque Eólico.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Freguesia de Tendais, concelho de Cinfães.

Código NUTS PT 120.
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II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 2 6 9

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 3 3 2 5 1 3

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

NÃO   T         SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para: um lote £ vários lotes £ todos
os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   £         SIM   T

II.1.11) Existe alguma derrogação à utilização de especificações
europeias?
NÃO   T         SIM   £
Em caso afirmativo, assinalar nos espaços correspondentes do anexo C

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
De acordo com o caderno de encargos.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 3Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
Caução de 10% do valor da adjudicação até recepção provisória, reduzida para 5%
até recepção definitiva.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
De acordo com o programa do processo por negociação.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Consórcio externo com 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
De acordo com o programa do processo por negociação.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa do processo por negociação.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
De acordo com o programa do processo por negociação.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
De acordo com o programa do processo por negociação.

III.2.1.4) Informações adicionais (se aplicável)
De acordo com o programa do processo por negociação.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada pro-
fissão?

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
profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    £        SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSOS
Concurso público £
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio T

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    £         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicável)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   T
B1) Os critérios a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos T

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

3 1 0 3 2 0 0 4

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 500 euros. Moeda: Euros.

Condições e forma de pagamento
Pronto pagamento � cheque ou dinheiro.

1 4 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 17 horas.

1 5 0 4 2 0 0 4

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Uma pessoa por concorrente devidamente autorizada.

2 7 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Avenida 25 de Abril, 25, rés-do-chão, Esposende,��� dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    £         SIM    T
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
A documentação do processo por negociação poderá ser solicitada por correio ou
fax para a morada indicada em I.1) e levantada nessa mesma morada a partir do dia
16 de Março.

0 9 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Março de 2004.�Os Gerentes: Carlos Alberto Martins Pi-
menta�António Lima Teixeira. 3000133845

EPUL � EMPRESA PÚBLICA DE URBANIZAÇÃO
DE LISBOA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Epul � Empresa Pública
de Urbanização de Lisboa

Endereço Código postal
Rua de Fernando da Fonseca 1600-616
Edifício Visconde de Alvalade, 2.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
(351) 217514500 (351) 217514599

Correio electrónico Endereço internet (URL)
info@epul.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local £ Organismo de direito público £ Outro T

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras (no caso de um contrato de obras)

Execução T Concepção e execução £
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessida-
des indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos (no caso de um contrato de forne-
cimentos)

Compra £ Locação £ Locação financeira£ Locação-venda£
Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços (no caso de um contrato de serviços)

Categoria de serviços   00
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? NÃO   T          SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Execução de obras de remodelação da Igreja do Convento de Nossa Senhora das
Portas do Céu, na Urbanização de Telheiras Sul, em Lisboa.

II.1.6) Descrição/objecto do procedimento
A empreitada consiste na remodelação da zona anexa, no topo Sul da Igreja do
Convento de Nossa Senhora das Portas do Céu, incluindo a execução de estruturas
de betão armado, trabalhos de construção civil, instalações eléctricas e telefónicas
redes de águas e esgotos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou
a prestação de serviços
Estrada de Telheiras, na Urbanização de Telheiras, em Lisboa.

Código NUTS PT 171.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar (se aplicável)

Objecto
principal

Objectos
comple-
mentares

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-04 5 2 6 2 7 0 0 8

00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0
00.00.00.00-0 0000-00000-00000-0

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

II.1.9) Divisão em lotes (Para fornecer informações sobre os lotes utilizar o
número de exemplares do anexo B necessários)

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? (se aplicável e de
acordo com os documentos que servem de base ao procedimento)
NÃO   T         SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se
aplicável)
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.

II.2.2) Opções (se aplicável). Descrição e momento em que podem ser
exercidas (se possível)

II.3) Duração do contrato ou prazo de execução

0 4Indicar o prazo em meses 00 e/ou em dias 000 a partir da decisão de adjudi-
cação

Ou: Início 00 /00 /0000 e/ou termo 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO PROCEDIMENTO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas (se aplicável)
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor
correspondente a 5% do montante global de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou re-
ferência às disposições que as regulam (se aplicável)
A empreitada é única, devendo os concorrentes apresentar proposta para a totalida-
de dos trabalhos. Os pagamentos serão efectuados de acordo com os autos de medi-
ção mensais aprovados, no prazo de 44 dias úteis.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreitei-
ros, de fornecedores ou de prestadores de serviços (se aplicável)
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação desde que satisfaçam as disposi-
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ções legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiros obras públicas e
comprovem em relação a cada uma das empresas os requisitos exigidos 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 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
Só serão admitidos a concurso: os titulares dos alvarás de empreiteiro emitidos
pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), que contenham as seguintes habilitações, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e Portarias n.ºs 17, 19 e 19/2004, de 10 de Janeiro.

a) Empreiteiro geral de edifícios de construção tradicional da 1.ª categoria (edifí-
cios e património construído) em classe correspondente ao valor global da sua
proposta;

b) Da 8.ª subcategoria (canalizações e condutas em edifícios) da 1.ª categoria;
Da 1.ª subcategoria (instalações eléctricas de utilização de baixa tensão) da 4.ª
categoria (instalações eléctricas e mecânicas);
Correspondendo, cada um, ao valor dos trabalhos especializados que lhes res-
peitem, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e
que será indicada em documento anexo àquela, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na alínea b) e de
acordo com a alínea f) do n.º 1 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, indicará em documento anexo à proposta os subempreiteiros possui-
dores dessas autorizações, aos quais ficará vinculado por contrato para a execu-
ção dos trabalhos que lhes respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas à proposta, as de-
clarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um dos
subempreiteiros, das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade
de alvará de empreiteiro de obras públicas, contendo as autorizações exigidas
no concurso e, bem assim, o valor total dos trabalhos a que respeitem;

e) A titularidade do alvará de empreiteiro, contendo as habilitações exigidas, pro-
va-se pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, e através da indicação na proposta do concorrente, do respectivo
número, bem como da(s) categoria(s), subcategoria(s) e classe(s) das diferentes
habilitações;

f) Os não titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso e emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I do programa de concurso, o qual indicará os elementos de referência
relativos à idoneidade, à capacidade financeira, económica e técnica que permi-
tiram aquela inscrição e justifiquem a classificação atribuída nessa lista;

g) Os não titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Pú-
blicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que não apresentem certi-
ficado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indi-
cados no n.º 15.1 e n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica � documentos comprovativos exigidos
Os previstos no artigo 15.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira � documentos comprovativos
exigidos
Os documentos previstos no artigo 15.º do programa de concurso.
Atendendo às demonstrações financeiras referentes ao último exercício, os concor-
rentes terão que satisfazer cumulativamente os valores dos seguintes indicadores,
sob pena de exclusão:

Indicadores de liquidez geral = (existências + disponibilidades + dívidas de
terceiros e curto prazo) / passivo a curto prazo, igual ou superior a
104,26;

Indicadores de autonomia financeira = capitais próprios / activo líquido to-
tal, igual ou superior a 9,72;

Indicadores do grau de cobertura do imobilizado = capitais permanentes (ca-
pitais próprios + dívidas a terceiros a médio e longo prazo) / imobilizado
líquido, igual ou superior a 120,45;

No caso em que os concorrentes manifestem a intenção de se associarem, cada
uma das empresas que integre a associação terá que satisfazer cumulativa-
mente os requisitos.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no artigo 15.º do programa de concurso.

a) O critério de avaliação da capacidade técnica é o seguinte:
Os concorrentes deverão satisfazer o exigido nas alíneas seguintes, sob pena
de exclusão:

Comprovação da conclusão, nos últimos cinco anos, de pelo menos uma obra
de idêntica natureza da obra posta a concurso, devidamente certificada ou
comprovada com declaração do dono da obra, com um valor de adjudicação
não inferior a 110 000 euros;

Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, a afectar à obra, estejam ou
não integrados na empresa.

No caso de associação, todas as empresas que a constituem terão que satisfazer
cumulativamente os requisitos.

b) No âmbito da avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos con-
correntes, prevista no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
somente serão admitidos os concorrentes que, para além de apresentarem a do-
cumentação exigida, demonstrem aptidão para a execução da obra, conforme es-
pecificado no programa de concurso.
Assim, na fase de qualificação dos concorrentes, a comissão de abertura do
concurso excluirá os concorrentes que não satisfaçam qualquer das condições
expostas nas alíneas anteriores.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
Não aplicável.

SECÇÃO IV: PROCEDIMENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMENTO
Concurso público T
Concurso limitado com publicação de anúncio £
Concurso limitado sem publicação de anúncio £
Concurso limitado por prévia qualificação £
Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio £
Procedimento por negociação sem publicação prévia de anúncio £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos? (apenas para procedimentos
por negociação e se aplicável)

NÃO    T         SIM   £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informa-
ções complementares

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado (se
aplicável)

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto (se aplicá-
vel)
IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores

No Diário da República 000000 III Série

0000 /0000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

Número do anúncio no índice do JO

0000 / S 000-0000000 de 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende con-
vidar a apresentar propostas (se aplicável)

Número   00       ou       Mínimo 00 / Máximo 00
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   T
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   £
B1) Os factores a seguir indicados, (por ordem decrescente de importância) £
1 ���������� 4 ���������� 7 ����������
2 ���������� 5 ���������� 8 ����������
3 ���������� 6 ���������� 9 ����������

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £
ou
B2) Os factores 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 empreitada n.º 16/2004.

2 0

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

Data limite de obtenção 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias
a contar da publicação do anúncio no Diário da República.
Custo (se aplicável): 90 euros. Moeda: Euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou cheque passado a favor da EPUL.

3 0

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): ��������

IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candi-
datos seleccionados (nos concursos limitados e nos processos por nego-
ciação)

Data prevista 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

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

£ £ £ £ £ £ £ £ T £ £ ��������

6 6

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

Até 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 00 meses e/ou 000 dias
a contar da data fixada para a recepção das propostas
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas (se
aplicável)
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e inter-
vir as que, para o efeito, estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Indicado em I.1), 31 dias a contar da publicação do anúncio no Diário
da República.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    T         SIM    £

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

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

NÃO    T         SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referên-
cia útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

O prazo referido em IV.3.3) é contado a partir do dia seguinte ao da publicação do
anúncio no Diário da República.
O preço base do concurso é de 197 000 euros, não incluindo o IVA.

0 9 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Março de 2004.�O Administrador, Fernando Sequeira.
3000133827

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação de Lisboa

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras £
Fornecimentos T
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção Regional de Educação Director de Serviços de Recursos
de Lisboa Materiais

Endereço Código postal
Praça de Alvalade, 11 1749-070 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218433900 218479885

Correio electrónico Endereço internet (URL)
info.dsrm@drel.min-edu.pt www.drel.min-edu.pt

2 3 0 3 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 16 horas.

2 4 0 3 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: ��������������������������������
���������,��� dias a contar da publicação do anúncio no Diário
da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Rectificação ao anúncio do concurso público para o fornecimento cujo anúncio de
abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 37, de 13 de Fevereiro
de 2004.

1 0 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

10 de Março de 2004. � Pela Directora Regional de Educação de
Lisboa, a Directora Regional-Adjunta de Educação de Lisboa, Idalete
Gonçalves. 3000133874

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Cantanhede

Endereço Código postal
Praça Marquês de Marialva 3060-909 Cantanhede

Localidade/Cidade País
Cantanhede Portugal

Telefone Fax
231410100 231410199

Correio electrónico Endereço internet (URL)
geral@cm cantanhede.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Parque Desportivo da Tocha.

III.2.1.3) Capacidade técnica � documentos comprovativos exigidos
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:

Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 50% do valor estimado do
contrato (preço da proposta base);

Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra, devendo um dos técnicos ter a categoria mínima de
engenheiro civil e com experiência em acompanhamento e direcção de obras
de natureza pública da mesma índole da obra em concurso.

A comissão de abertura do concurso, nomeada nos termos do n.º 1 do artigo 60.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, após a realização do acto público do
concurso, procederá à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes. Finda esta verificação, a comissão excluirá os concorrentes que não
demonstrem aptidão para a execução da obra posta a concurso em relatório funda-
mentado onde constem as razões das admissões e exclusões, que será notificado a
todos os concorrentes para efeitos do n.º 6 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Trata-se de uma rectificação ao anúncio de concurso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 45, de 23 de Fevereiro de 2004.

0 3 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

3 de Março de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, com com-
petências delegadas, João dos Reis Alegre de Sá. 3000133796
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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Lisboa Dr. Luís Monteiro
Direcção Municipal de Projectos e Arquitecta Ana Paula Marques
Obras�Departamento de Empreitadas, Dr.ª Isabel Santos Camacho
Prevenção e Segurança de Obras
Divisão de Lançamento de Empreitadas
e Procedimentos Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, n.º 13, 4.º, 6.º andar 1700-087

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

Correio electrónico Endereço internet (URL)
dlepc@cm-lisboa.pt http://www.cm-lisboa.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Indicado em I.1 T

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Indicado em I.1 T

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £
Autoridade regional/local T Organismo de direito público £ Outro £

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
Remeta-se para os números 6 e 15 do programa de concurso.
Certificado de empreiteiro de obras públicas exigido:

a) A classificação como empreiteiros geral de edifícios, na 1.ª categoria, classe cor-
respondente ao valor global da proposta.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)
Tendo sido publicado o anúncio de abertura de procedimento, no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 51, em 1 de Março de 2004, relativo à empreitada n.º 56/DCCE/
DPOME/03�Extensão do Centro de Saúde de Marvila, Bairro dos Loios�Proces-
so n.º 286/60/CP/DEPSO/03, rectifica-se, assim, o ponto do anúncio de abertura
do procedimento anteriormente referido.
Os concorrentes deverão fazer as necessárias correspondências relativamente as
categorias e subcategorias exigidas nos termos da Portaria n.º 19/2004, de 10 de
Janeiro.

0 9 0 3 2 0 0 4

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa)

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2195/2002, publicado no JOCE n.º L340 de 16 de Dezem-
bro, para os contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no JOCE n.º L342 de 31 de Dezembro, al-
terado pelo Regulamento 1232/98 da Comissão de 17 de Junho, publicado no JOCE n.º L177,
de 22 de Junho.

9 de Março de 2004. � O Director Municipal, Luís Monteiro.
3000133952

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMBRES

ANÚNCIO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Obras T
Fornecimentos £
Serviços £
O procedimento está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

NÃO    T          SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Junta de Freguesia de Cambres Carlos Pina, Presidente da Junta

Endereço Código postal
Portela de Cambres 5100 Lamego

Localidade/Cidade País
Cambres/Lamego Portugal

Telefone Fax
254666493/968514766 254666493

Correio electrónico Endereço internet (URL)
cmcdaire@mail.telepac.pt

0 5 0 4 2 0 0 4

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
(consoante se trate de um concurso público ou de um concurso limitado ou
de um processo por negociação)

00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) ou 000 dias a contar do envio da
publicação do anúncio
Hora (se aplicável): 9 horas e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

0 5 0 4 2 0 0 4

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 00 /00 /0000 (dd/mm/aaaa) Hora: 10 horas.
Local: Edifício da Junta de Freguesia de Cambres,��� dias a contar da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES (se aplicável)

Trata-se da rectificação ao anúncio publicado do dia 1 de Março de 2004 que
publicita o concurso 1/2004 � reconstrução da Escola Centenária de Cambres.

5 de Março de 2004. � O Presidente da Junta, Carlos Pina.
1000252169
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Instituto Hidrográfico

Despacho (extracto)

Por despacho do secretário de Estado da Defesa e Antigos Com-
batentes de 5 de Dezembro de 2003:

Anabela Tavares Campos Oliveira, contratada para uma avença
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2004, em investigação de
geologia marinha no Instituto Hidrográfico. (Isento da fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Fevereiro de 2004. � O Director dos Serviços de Apoio,
Fernando Guerreiro Inácio, CMG SEH. 3000131900

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Secretaria-Geral

Despacho (extracto)
Para efeitos do disposto no n.º 14 da Portaria n.º 969/98, de 16 de

Novembro, e por referência ao Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Ju-
lho, torna-se público que, por despacho de 31 de Outubro de 2003 do
Secretário de Estado da Administração Interna, foi concedida a licen-
ça n.º 42 C, à empresa Estoril-Sol (III) � Turismo Animação e Jogo,
S. A., com sede na Rua de Melo e Sousa, 535, Estoril, e filial no
Casino do Estoril sito na Praça José Teodoro dos Santos, Estoril, para
a organização de um Serviço de Autoprotecção, podendo desenvolver
a actividade de segurança privada, de vigilância de bens móveis e
imóveis e o controlo da entrada, saída e presença de pessoas, bem
como a prevenção da entrada de armas, substâncias, engenhos e ob-
jectos de uso e porte legalmente proibidos em edifícios e recintos de
acesso vedado ou condicionado ao público previstas, na alínea c) do
n.º 1 do artigo 2.º do citado Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho.

O Estoril-Sol (III) � Turismo Animação e Jogo, S. A., está auto-
rizado a utilizar os meios de segurança identificados no artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho, a saber:

Meios de vigilância electrónica, de detecção de armas e outros
objectos.

16 de Fevereiro de 2004. � O Secretário-Geral, Fortunato de
Almeida. 3000133341

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Autoridade Nacional de Comunicações

Aviso
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 120.º da Lei n.º 5/2004,

de 10 de Fevereiro � Lei das Comunicações Electrónicas � o ICP �
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) encontra-se obri-
gado a disponibilizar e manter actualizado um conjunto de informa-
ções que contribuam para um mercado aberto e concorrencial,
designadamente:

Aplicação do quadro regulamentar resultante da Lei n.º 5/2004,
de 10 de Fevereiro;

Procedimentos de consulta em curso nos termos dos artigos 8.º
e 57.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, bem como os
resultados dos processos concluídos, salvo informações confi-
denciais;

Direitos, condições, procedimentos, taxas e decisões referentes
às autorizações gerais e aos direitos de utilização;

Transmissão de direitos de utilização;
Registo das empresas que oferecem redes e serviços de comuni-

cações electrónicas;
Obrigações impostas às empresas, nos termos dos Capítulos III e

IV do Título IV, identificando os respectivos mercados, com
salvaguarda das informações confidenciais ou que constituam
segredo comercial;

Informação sobre os direitos no âmbito do serviço universal,
incluindo os previstos no artigo 94.º da Lei n.º 5/2004, de 10
de Fevereiro, e condições de oferta de todos os serviços aces-
síveis ao público de modo a permitir aos consumidores avaliar
as alternativas disponíveis, nomeadamente através de guias
interactivos;

Relatório relativo aos cursos do serviço universal, nos termos
do artigo 98.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro;

Resultado do cálculo do custo líquido do serviço universal e da
auditoria efectuada nos termos do artigo 96.º da Lei n.º 5/2004,
de 10 de Fevereiro;

Mecanismos de arbitragem e medição existentes nos termos do
n.º 1 do artigo 107.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro.

E ao abrigo do artigo 55.º dos Estatutos da ANACOM, aprovados
pelo Decreto-Lei n.º 309/2001, de 7 de Dezembro, esta Autoridade
deve disponibilizar um sítio na Internet com todos os dados relevan-
tes referentes à sua actividade e ainda os regulamentos, as delibera-
ções e as instruções genéricas emitidas.

Assim sendo, e sem prejuízo de outras formas de publicação que
em função da natureza das matérias sejam consideradas adequadas pela
ANACOM, torna-se público que as informações a que alude o n.º 1 do
artigo 120.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, são disponibilizadas
e actualizadas no sítio www.anacom.pt.

9 de Março de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Álvaro Dâmaso. 3000133901

Instituto Português da Qualidade

Despacho

Aprovação de modelo n.º 103.87.04.3.01

No uso da competência conferida pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea b)
do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos termos do n.º 5.1
da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Portaria n.º 17/91, de 9
de Janeiro, aprovo o conjunto de medição de abastecimento de com-
bustível da marca Smith Meter, modelo LASD-3-NF, conforme foi
requerido pela firma Orey � Técnica Naval e Industrial, L.da, com
sede na Rua de Maria Isabel Saint, Léger, 20, 1300-442 Lisboa.

I � Características metrológicas:

Caudal máximo � 1600 L/min;
Caudal mínimo � 150 L/min;
Pressão máxima de serviço � 1034 Pa;
Menor divisão de volume � 1 dl.

II � Condições de utilização:

1 � O conjunto de medição de abastecimento de combustível da
marca Smith Meter, modelo LASD-3NF, é constituído por um
dispositivo medidor volumétrico, por um indicador, totalizador
mecânico, e por dispositivos complementares opcionais (im-
pressora mecânica de talões, compensador volumétrico de
temperatura e unidade de presset) e é utilizado para a medição
de líquidos combustíveis, com excepção de gases liquefeitos, a
temperaturas entre �29.ºC e 65.ºC.

2 � Cada conjunto deve possuir, agrupados ou distribuídos pelo
corpo do contador, mostrador, quadrante do dispositivo indi-
cador ou chapa de características, as seguintes indicações:

Marca;
Modelo;
Número de série e ano de fabricação;
Nome do fabricante/importador;
Caudal máximo;
Menor divisão de volume;
Pressão máxima de serviço;
Seta indicando o sentido de escoamento;
As letras H ou V; indicativa da posição de utilização.
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III � Marcação � os instrumentos deverão ser marcados na placa
de identificação e características, de forma bem legível e de modo a
garantir a sua inviolabilidade, com o símbolo constante do anexo I da
Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, com a identificação numérica
apresentada no símbolo correspondentes ao símbolo de aprovação:

P
IV � Selagem � a selagem efectua-se de acordo com o esquema

publicado em anexo.
V � Validade � a validade desta aprovação de modelo é de 10 anos

a contar da data de publicação no Diário da República.

29 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Carlos Ganopa.

ESQUEMA DE SELAGEM

3000131904

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Alvará n.º 112/2004
O Director Geral das Florestas, engenheiro António Sousa de

Macedo, faz saber que nos termos e para o efeito do disposto no
artigo 6.º e seus parágrafos do Decreto-Lei n.º 44 623, de 10 de Ou-
tubro de 1962, e actualizado pelo Decreto-Lei n.º 312/70, de 6 de
Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 131/82, de 23 de Abril, foi renovada
por despacho do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, de
11 de Novembro de 2003, a concessão de pesca da Associação de
Caçadores da Rocha, na albufeira da Herdade da Rocha, freguesia de
Nossa Senhora da Rocha, concelho de Alandroal.

De acordo com o estipulado na legislação referida e nos termos da
Portaria n.º 21 286, de 13 de Maio de 1965, o titular da presente
concessão fica obrigado ao integral cumprimento dos seguintes
condicionalismos:

1 � A Associação de Caçadores da Rocha é obrigado a cumprir
as normas do regulamento que condicionam o exercício de
pesca na zona concessionada, aprovado pela Direcção-Geral
das Florestas, o qual não pode se alterado sem prévia aprova-
ção deste organismo;

2 � A concessão de pesca abrange toda a albufeira numa área
aproximada de 1,7 ha;

3 � A área da concessão de pesca estará delimitada e sinalizada
com tabuletas do modelo estabelecido na Portaria n.º 22 724,
de 17 de Junho de 1967;

4 � A concessão de pesca é válida até 23 de Novembro de 2013;
5 � A taxa devida anualmente pela concessão é de 10,18 euros

valor actualizável nos termos do §1.º do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962;

6 � A importância referida no número anterior constitui recei-
ta dos serviços competentes do Ministério da Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Pescas;

7 � Os repovoamentos com espécies aquícolas, que sejam neces-
sários efectuar na zona concessionada, constituem encargos da
entidade concessionária e só poderão ser levados a efeito em
presença de elementos do Corpo Nacional da Guarda Florestal;

8 � São da responsabilidade da concessionária, para além dos
encargos já mencionados, outros que a Direcção-Geral das Flo-

restas considere necessário executar na zona da concessão, no
âmbito de uma gestão integrada do recursos aquícolas durante
o período da sua validade;

9 � O não cumprimento do estabelecido no presente alvará
poderá determinar o seu cancelamento;

10 � A Associação de Caçadores da Rocha fica sujeita a todas
as disposições regulamentares aplicáveis.

O Director de Serviços, Alberto Cavaco. 3000130777

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto de Solidariedade e Segurança Social

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa

Alvará n.º 8/003
Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do ar-

tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido o
presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento de-
nominado Campolar sito em Rua de Almeida e Sousa, 21, rés-do-chão,
direito, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa, distrito
de Lisboa, propriedade de Murteira & Murteira, L.da, requerente
Murteira & Murteira, L.da

As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Actividades � lar de idosos;
Lotação máxima � 11 utentes.

16 de Dezembro de 2003. � O Presidente do Conselho Directivo
do Inst. de Sol. e Segurança Social, José A. M. Ribeiro de Castro.

3000133863

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Despacho
Por despacho de 16 de Dezembro de 2003 do subdirector geral de

transportes terrestres, exarado nos termos da competência atribuída
por delegação de poderes.

Foi autorizado o cancelamento das concessões de carreiras de ser-
viço público a seguir indicadas:

Sacavém � Sacavém (circ. P/B.º da Portela);
Póvoa de Santa Iria � Tojal (P/Via Rara);
Casaínhos � Lisboa (EC);
Bairro da Covina � Prior Velho;
Bragadas (Ponte) � Póvoa de Santa Iria (Est.);
Lisboa (EC) � Póvoa de Santo Adrião;
Bucelas � Lisboa (EC) P/EN8;
Lisboa (EC) � Zambujal (Via Rápida);
Casal do Chapim � Lisboa (EC);
Forte da Casa � Forte da Casa (Circ.).

Em nome de Rodoviária de Lisboa, S. A., com sede na Avenida do
Brasil, 112-C.

26 de Janeiro de 2004. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000132402

Delegação de Transportes do Norte

Aviso n.º 0378/SEP
A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a firma

Transcolvia � Transportes Colectivos de Viana do Castelo, L.da, com
sede na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 81, Viana do
Castelo, requereu a concessão de uma carreira em regime regular en-
tre Póvoa de Varzim � Póvoa de Varzim (Circulação P/ Parque Indus-

04

103.87/01



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 71 � 24 de Março de 20046422

trial de Amorim) ambas do concelho de Póvoa de Varzim e distrito do
Porto, passando por Póvoa de Varzim (CCT), Póvoa de Varzim (Mer-
cado), Alto Pega, Feira Nova, Calves, Arcos, Beiriz (Igreja), Pedreira,
Amorim (Parque Industrial), Barreiros e Póvoa de Varzim (CCT).

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do Regulamento de
Transportes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a con-
tar da data da presente publicação, para o que podem consultar o
respectivo processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na
Rua do Campo Alegre, 1459, Porto.

13 de Fevereiro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete
Ferreira. 3000131895

Aviso n.º 0376/SEP

A Direcção-Geral de Transportes Terrestres faz saber que a firma
Transcolvia � Transportes Colectivos de Viana do Castelo, L.da, com
sede na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 81, Viana do
Castelo, requereu a concessão de uma carreira em regime regular en-
tre Póvoa de Varzim � Póvoa de Varzim (Circulação P/ Vila do
Conde, Giesteira e Barreiros) ambas do concelho de Póvoa de Varzim
e distrito do Porto, passando por Póvoa de Varzim (CCT), Póvoa de
Varzim (Mercado), Alto Pega, Vila do Conde, Azurara, Vila do Con-
de, Alto Pega, Largo das Dores, Sra Belém, Barreiros e Póvoa de
Varzim (CCT).

Nos termos do parágrafo 1.º do artigo 101.º do Regulamento de
Transportes em Automóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 37 272,
de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem
manifestar-se sobre a concessão requerida, no prazo de 60 dias a con-
tar da data da presente publicação, para o que podem consultar o
respectivo processo na Delegação de Transportes do Norte, sita na
Rua do Campo Alegre, 1459, Porto.

13 de Fevereiro de 2004. � A Directora de Serviços, Odete
Ferreira. 3000131897

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Anúncio
Processo n.º 26/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A., e outro(s).
Requeridos � Armindo Pacheco Cabrita e outro(s).

Dr. Filipe Aveiro Marques, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Albufeira:

Faz saber que por sentença de 17 de Fevereiro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido: Armindo
Pacheco Cabrita, estado civil: desconhecido, domicílio: Cerro do Ouro,
Paderne, 8200 Albufeira; requerida: Maria Otília Martins Alho Cabrita,
estado civil: desconhecido, domicílio: Cerro do Ouro, Paderne, 8200
Albufeira, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Luís Manuel Iglésias Fortes Rodrigues,
endereço: Rua de Dr. Emiliano da Costa, 89-A, 8000-324 Faro.

19 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, Filipe Aveiro Mar-
ques. � O Oficial de Justiça, Luís António B. C. Conceição.

3000132460

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE AVEIRO

Anúncio

Processo n.º 754/04.5TBAVR.
Falência (requerida).
Requerente � Restinfor � Sociedade Informática, L.da

Requerida � Rui Miguel Martins Unipessoal, L.da

Dr.ª Maria do Carmo Lourenço, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Aveiro:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Rui Miguel
Martins Unipessoal, L.da, domicílio: Rua de Dr. Alberto Souto, 5, 3800
Aveiro, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 19 de Fevereiro de 2004.

26 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria do Carmo
Lourenço. � A Oficial de Justiça, Rosa Beatriz Gomes.

1000252033

2.º JUÍZO DD COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE AVEIRO

Anúncio
Processo n.º 112-F/2000.
Prestação de contas (liquidatário).
Falida � Transporbal, Aproveitamento e Transferência de Madeira,

L.da

Dr. Álvaro Carvalho, juiz de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida, notificados para no prazo
de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as con-
tas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

26 de Setembro de 2003. � O Juiz de Direito, Álvaro Carvalho. �
A Oficial de Justiça, Isabel Silva. 3000133832

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 1228/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Gasbraga Combustíveis, L.da, e outro(s).
Credor � Banco Português do Atlântico.

São citados os credores de requerente: Gasbraga Combustíveis, L.da,
identificação de pessoa colectiva n.º 502040521, domicílio: Lugar da
Ponte Pedrinha, Maximinos, 4700 Braga, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 10 de Outubro de 2002.
O prazo acima indicado é contínuo, correndo durante as férias ju-

diciais. Se esse prazo terminar em dias em que os tribunais estiverem
encerrados transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

18 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Paula Perei-
ra Amorim. � A Oficial de Justiça, Virgilia Maria R. Costa Silva.

3000132372

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

Processo n.º 317/04.5TJCBR.
Falência (requerida).
Requerente � Shindler � Ascensores e Escadas Rolantes, S. A.
Requerida � Aprumar � Empreendimentos Imobiliários, L.da, e

outro(s).

Dr.ª Maria João Areias, juíza de direito do 2.º Juízo Cível dos Juízos
Cíveis de Coimbra:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Aprumar �
Empreendimentos Imobiliários, L.da, identificação fiscal n.º 504338765,
domicílio: Rua de Carlos Seixas, 9, 1.º cave, sala 4, 3030-177 Coimbra,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
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começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 28 de Janeiro de 2004.

2 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria João
Areias. � A Oficial de Justiça, Fátima Jacinto. 3000133977

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Processo n.º 322/04.1TBCVL.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Ferstand � Peças Auto e Ferramentas, L.da

Credor � Caixa Geral de Depósitos, e outro(s).

Faz saber que são citados os credores da requerente: Ferstand �
Peças Auto e Ferramentas, L.da, com sede na Avenida Frei Heitor
Pinto, 52, Covilhã, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
go 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 16 de Fevereiro de 2004.

18 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, José Avelino E.
Gonçalves. � A Oficial de Justiça, Maria José Marques.

3000132448

TRIBUNAL DA COMARCA DE FAFE

Anúncio

Processo n.º 208/03.7TBFAF.
Falência (requerida).
Requerente � Lanço � Comércio de Matérias Primas, L.da, e

outro(s).
Requerida � Corexport � Com. e Ind. Alimentar, L.da, e outro(s).

Dr. Sérgio Afonso S. Pimentel, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
da Comarca de Fafe:

Faz saber que por sentença de 24 de Novembro de 2003, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Corexport �
Com. e Ind. Alimentar, L.da, identificação fiscal n.º 503627534, do-
micílio: Cruzes, Golães, 4820 Fafe, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr. Nuno Rodolfo da Nova Oli-
veira da Silva, endereço: Apartado 6042, Pousada de Saramagos, 4774-
-909 Pousada de Saramagos.

2 de Março de 2004. � O Juiz de Direito, Sérgio Afonso C.
Pimentel. � O Oficial de Justiça, António Luís Leite Nogueira.

3000133787

Anúncio

Processo n.º 2575/03.3TBFAF.
Falência (requerida).
Requerente � Albino Pinto Coelho & C.ª, L.da

Requerida � Liking � A. Nogueira, L.da

Dr.ª Leonor Maria Pimenta Ribeiro, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Fafe:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Liking � A.
Nogueira, L.da, Rua de José Summavielle Soares, 488, 4820 Fafe, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repúbli-
ca, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do

Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 17 de Dezembro de 2003.

13 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Leonor Maria Pi-
menta Ribeiro. � A Oficial de Justiça, Rosa Rodrigues.

3000132584

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DO FUNCHAL

Anúncio

Processo n.º 2709/03.8TBFUN.
Falência (apresentação).
Requerente � Hadiscos � Rep. Distribuição de Discos, L.da, e outro(s).
Credor � Ecofilmes, L.da, e outro(s).

São citados os credores de requerente: Hadiscos � Rep. Distribui-
ção de Discos, L.da, identificação fiscal n.º 511026005, domicílio: Rua
do Quebra Costas, 23, 1.º, São Pedro, 9000 Funchal, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do último anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 26 de Junho de 2003.

11 de Julho de 2003. � A Juíza de Direito, Micaela Sousa. � O
Oficial de Justiça, Rui Caires. 3000121617

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 1410/04.0TBGMR.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerido � Artur Manuel Pereira Campelo.

Dr.ª Ana Cristina Clemente, juíza de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Artur Manuel
Pereira Campelo, estado civil: casado, nacional de Portugal, identifi-
cação fiscal n.º 106994778, domicílio: Lugar de Santo Amaro, Candoso
S. Tiago, 4810 Guimarães, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 25 de Fevereiro de 2004.

27 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Cle-
mente. � O Oficial de Justiça, Manuel Joaquim Gonçalves Silva.

1000252128

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 1352/04.9TBGMR.
Falência (requerida).
Requerente � Schindler � Ascensores e Escadas Rolantes, S.
Requerida � Ferreira & Granja, L.da

José Lino S. R. Galvão Alvoeiro, juiz de direito do 5.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Ferreira & Granja,
L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 502343885, com sede na
Rua de S. Gonçalo, 936, loja 4, S. Paio, 4810-529 Guimarães, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repúbli-
ca, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem
qualquer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
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Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência).

A petição deu entrada na secretaria em 20 de Fevereiro de 2004.

26 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, José Lino S. R.
Galvão Alvoeiro. � A Oficial de Justiça, Teresa Ribeiro Pinto.

3000133978

TRIBUNAL DA COMARCA DE MANGUALDE

Anúncio

Processo n.º 88/04.5TBMGL.
Falência (requerida).
Requerente � Maria Elisa Figueiredo Pereira Ribeiro e outro(s).
Requerida � Induknit � Indust. de Malhas Unipessoal, L.da

Dr.ª Lígia Isabel da Silva Miragaia, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Mangualde:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Induknit � In-
dústria de Malhas Unipessoal, L.da, com sede em Espinheiro, Insua,
3550 Penalva do Castelo, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 28 de Janeiro de 2004.

4 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Lígia Isabel da Silva
Miragaia. � A Oficial de Justiça, Teresa Fernandes. 3000133127

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

Anúncio

Processo n.º 2632/03.6TBOAZ.
Falência (requerida).
Requerente � Anabela Cristina Ferreira Cunha.
Requeridos � Artur Jesus da Silva, L.da, e outro(s).

Dr.ª Sandra Ferreira, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do Tribunal de
Oliveira de Azeméis:

Faz saber que por sentença de 27 de Janeiro de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerido: Artur Jesus da
Silva, L.da, identificação fiscal n.º 501336443, sede: Lugar da Costa,
3721-908 Vila de Cucujães, Oliveira de Azeméis, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e)
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr.ª Alexina Vila Maior, endere-
ço: Rua de Conselheiro Luís de Magalhães, 64, 4.º, esquerdo, Af, 3800-
-239 Aveiro.

27 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Sandra Ferreira. �
A Oficial de Justiça, Clarisse Alves. 3000133829

Anúncio
Processo n.º 981/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Hergil, Indústria de Calçado, L.da, e outro(s).
Suplente com. credores � Banif, e outro(s).

Dr.ª Sandra Ferreira, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 26 de Fevereiro de 2004, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerente: Hergil,
Indústria de Calçado, L.da, estado civil: desconhecido, identificação
fiscal n.º 502238178, bilhete de identidade n.º 6119079, domicílio:
Zona Industrial de César, Apartado 2008, 3701-906 Cesar, tendo sido
fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial: Dr.ª Alexina Vila Maior, endere-
ço: Rua de Conselheiro Luís de Magalhães, 64, 4.º, esquerdo, Af, 3800-
-239 Aveiro.

27 de Janeiro de 2004. � A Juíza de Direito, Sandra Ferreira. �
A Oficial de Justiça, Teresa Lima. 3000133823

TRIBUNAL DA COMARCA DE OURIQUE

Anúncio

Processo n.º 191/04.1TBORQ.
Falência (requerida).
Requerente � Augusto Cortes Vilhena.
Requeridos � António Peixeiro Lourenço e outro(s).

Dr.ª Maria Vasconcelos Nunes, juíza de direito da Secção Única do
Tribunal da Comarca de Ourique:

Faz saber que são citados os credores desconhecidos dos requeridos:
António Peixeiro Lourenço, estado civil: casado, com domicílio:
Monte dos Gregórios, 7780 Castro Verde, requerido: Jorge Manuel
Peixeiro Lourenço, estado civil: casado(a), domicílio: Monte dos
Gregórios, 7780 Castro Verde, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferen-
te da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 13 de Fevereiro de 2004.

18 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria Vasconce-
los Nunes. � A Oficial de Justiça, Claudina Lousada. 3000133916

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTA DELGADA

Anúncio

Processo n.º 132/04.6TBPDL.
Falência (requerida).
Requerente � Barros, L.da

Requerida � Maria Rosa Domingos Rodrigues Campos e outro(s).

Dr.ª Raquel Moutinho, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal de
Ponta Delgada:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Maria Rosa
Domingos Rodrigues Campos, domicílio: Centro Comercial Solmar,
loja 104, 9500 Ponta Delgada, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferen-
te da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 26 de Janeiro de 2004.

17 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Raquel
Moutinho. � O Oficial de Justiça, Paulo Silva. 1000252138

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

Anúncio
Processo n.º 741-E/2000.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial � Dr.ª Conceição Santos.
Requerida � Juventina Dias & Filha, L.da

Dr.ª Ana Cristina Guedes da Costa, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e a/o falida(o), notificados para no
prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

6 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Ana Cristina Guedes
da Costa. � A Oficial de Justiça, Maria Amélia Alves de Oliveira.

3000132578
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3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTO TIRSO

Anúncio
Processo n.º 738/03.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Sival � Gessos Especiais, L.da

Requerida � J. V. S. � Sociedade de Const. Civis e Obras Publ., L.da

É citada a empresa: J. V. S. � Sociedade de Const. Civis e Obras
Publ., L.da, domicílio: Rua de Santo António, lote 35, Lugar da
Triniteira, S. Mamede do Coronado, Trofa, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 30 dias de éditos, que começarão a contar-se da
segunda e última publicação do competente anúncio, para deduzir,
querendo, oposição ou propor qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham,
conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Proces-
sos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, nos presen-
tes autos que deram entrada na secretaria em 23 de Dezembro de 2003.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilístico
do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e perdas, os
livros dos últimos três anos ou relação do activo ou respectivo valor,
relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a relação de bens
que detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação finan-
ceira ou venda com reserva de propriedade e informar se tem comis-
são de trabalhadores, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial e que os prazos referidos são con-
tínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e terminando o
prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu
termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os duplicados da peti-
ção inicial se encontram à disposição da citanda na secretaria do 3.º
Juízo Cível do Tribunal de Santo Tirso.

11 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Germana Ferreira
Lopes. � A Oficial de Justiça, Maria Inês Lavandeira. 3000131902

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 312-G/2001.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial � Dr. José Luís Gonçalves.

Dr. António Marcelo dos Reis, juiz de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e a/o falida(o): F. Pestana & Compa-
nhia, L.da, com sede na Rua de Conde de Monsaraz, 23-A, tornejando
para a Rua de Mestre António Martins, 20, 1100 Lisboa, notificados
para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre
as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

3 de Março de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000133997

Anúncio
Processo n.º 208/04.0TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Praiaxira � Import. e Exp. de Produtos do Marr, L e

outro(s).
Credor � Instituto de Gestão Financeira da Segurança  Social e

outro(s).

São citados os credores de requerente: Praiaxira � Import. e Exp.
de Produtos do Marr, L, identificação fiscal n.º 505734940, domicí-
lio: Rua dos Soeiros, 338, 1.º, direito, sala 1, Benfica, Lisboa, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 25 de Fevereiro de 2004.

5 de Março de 2004. � O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. � O Oficial de Justiça, José Seixas. 3000133877

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 160/03.9TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espirito Santo.
Requerida � Qualipro � Produtos Alimentares, S. A.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 1 de Março de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Qualipro � Pro-
dutos Alimentares, S. A., identificação fiscal n.º 502209577, domicí-
lio: Lugar de Arneiros, Palmela, 2095 Palmela, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência.

5 de Março de 2004. � A Juíza de Direito, Maria José de Almeida
Costeira. � A Oficial de Justiça, Gina Estevinha. 3000133994

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 292/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � P3 � Produções Publicitárias Portuguesas, Realização

de Programas de Rádio e Televisão, L.da

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que por sentença de 12 de Janeiro de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerente: P3 � Produ-
ções Publicitárias Portuguesas, Realização de Programas de Rádio e
Televisão, L.da, domicílio: Rua de Correia Teles, lote 16, rés-do-chão,
Reboleira, 2700 Amadora, tendo sido fixado em 10 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o prazo
para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído
no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

10 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000133862

Anúncio

Processo n.º 1179/03.5TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Capitalrest � Informática, L.da

São citados os credores de requerente: Capitalrest � Informática,
L.da, domicílio: Praceta Dr. Nuno Pinheiro Torres, 3-C, Benfica,
Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 21 de Novembro de 2003.

26 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

1000252136

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

Anúncio
Processo n.º 74/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Escola de Condução A. B., L.da

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 28 de Abril de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerente: Escola de
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Condução A. B., L.da, com sede na Rua de Pinto Bessa, 225, freguesia
de Campanha, 4300-654 Porto, identificação fiscal n.º 504169653,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

Por despacho de 4 de Dezembro de 2003, foi nomeado liquidatário
judicial: Dr. Jorge Ruben Rego, com domicílio profissional na Rua de
Álvaro Castelões, 821, sala 1.3.2, 4450 Matosinhos.

10 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � A Oficial de Justiça, Lucinda Cirne Patacas.

3000133843

Anúncio

Processo n.º 520/03.5TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � António Manuel Pereira Magalhães e mulher.

Dr.ª Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 13 de Janeiro de 2004, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: António
Manuel Pereira Magalhães e mulher Ana Paula Gonçalves Neves,
residentes na Rua de Vasques Mesquita, 259, 2-C, 4300 Porto, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

Por despacho de 9 de Fevereiro de 2004, foi nomeado liquidatário
judicial: Dr. José Fernando Ferreira Baptista Pereira, endereço: Rua
de Bela de Parada, 82, 4445 Águas Santas.

26 de Fevereiro de 2004. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A.
M. Faustino. � O Oficial de Justiça, M. Eugénio O. Duarte Assun-
ção. 3000133681

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

Anúncio

Processo n.º 383/03.0TYVNG-A.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Italpizza, Restauração Gestão & Franchising.
Credor � Radal � Ind. de Frigoríficos, L.da, e outro(s).

São notificados os credores de: Italpizza, Restauração Gestão &
Franchising, com sede na Rua de José Ramos Maia, lote 12, Varziela,
Vila do Conde, que por decisão de proferida nos presentes autos, foi
designado o dia 14 de Abril de 2004 pelas 10 horas e 45 minutos para
a realização da assembleia de credores no edifício deste tribunal, como
preceitua o disposto nos artigos 28.º do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1 do mesmo diploma).

Foi fixado em 50 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no arti-
go 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
10 de Dezembro de 2003, e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais
de expediente.

10 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000133802

Anúncio

Processo n.º 60/04.5TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente � Pedro Maciel & Silva, L.da

Credor � Repsol Portugal � Petróleo e Derivados, L.da, e outro(s).

São citados os credores da requerente: Pedro Maciel & Silva, L.da,
identificação fiscal n.º 505724880, com sede em Rua do Flower, 565,
4400-457 Vila Nova de Gaia, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferen-
te da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 4 de Fevereiro de 2004.

16 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Isabel. 3000133830

Anúncio

Processo n.º 43/04.5TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente � Shell Portuguesa, L.da

Requerida � Tavanares � Transportes de Mercadorias, L.da

Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Tavanares �
Transportes de Mercadorias, L.da, identificação fiscal n.º 503246875,
com sede na Rua de Suas Vilas, 304 e 306, Madalena, 4405-787 Vila
Nova de Gaia, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias
de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no
Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus crédi-
tos ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (arti-
go 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 26 de Janeiro de 2004.

17 de Fevereiro de 2004. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000133847

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso

Contrato

Celebrado contrato de avença em 2 de Fevereiro de 2004, pelo
prazo de seis meses, prorrogável por iguais períodos, entre a Univer-
sidade da Beira Interior e o licenciado Nuno Miguel Cecílio Sampaio,
tendo como objecto a execução de funções na área de informática,
tendo em vista o desenvolvimento de sistemas e outros, no âmbito
do projecto � U. B. I. � Campus Virtuais, nomeadamente na
integração na plataforma existente (académicos.ubi.pt) das funciona-
lidades de requerimentos on-line, matrículas e inscrições on-line, con-
teúdos e serviços pedagógicos por cadeira, no montante de 1092,44
euros, a que, quando o segundo outorgante não esteja isento, acresce
a taxa do IVA de 207,56 euros que totaliza 1300 euros, não confe-
rindo ao segundo outorgante a qualidade de agente e produzindo efei-
tos a partir da data da sua celebração.

[O presente contrato encontra-se isento de fiscalização prévia pelo
Tribunal de Contas, atento o disposto na alínea g) do n.º 3 do arti-
go 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

18 de Fevereiro de 2004. � O Administrador, José Esteves Cor-
reia Pinheiro. 1000252204



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 71 � 24 de Março de 2004 6427

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 25/2004

Processo n.º 1/2004/SP

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por
força e com as adaptações do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara, de 12
de Fevereiro de 2004, se encontra aberto concurso externo de ingres-
so para provimento de duas vagas na categoria auxiliar administrati-
vo, integradas no grupo de pessoal auxiliar, do quadro próprio deste
município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido apenas para as vagas
em concurso, caducando com o respectivo preenchimento.

3 � Conteúdo funcional � competem aos titulares dos lugares a
prover as funções constantes na alínea j), n.º 1 do Despacho n.º 4/89,
de 6 de Abril de 1989, do Secretário de Estado da Administração Local
e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989, sem prejuízo da atribuição de
tarefas de complexidade e responsabilidade equiparáveis.

4 � Serviço/local de trabalho � as funções correspondentes aos
lugares em concurso serão desempenhadas na área do município, no
âmbito da Divisão Administrativa e Financeira e Divisão de Urba-
nismo.

5 � Remunerações e outras condições de trabalho � os titulares
dos lugares a prover serão remunerados pelo índice 125, escalão 1,
constantes dos anexos ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, a que corresponde o vencimento ilíquido de 387,71 euros,
sendo-lhes aplicáveis, no que concerne às regalias sociais e condições
de trabalho, as normas genericamente vigentes para os funcionários
da administração local.

6 � Requisitos de admissão � só serão admitidos ao concurso os
candidatos que satisfaçam os requisitos gerais definidos no n.º 2, arti-
go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7 � Apresentação de candidaturas:
7.1 � Prazo � o prazo para apresentação de candidaturas é de 10

dias úteis contados da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.

7.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara Mu-
nicipal de Arouca, entregue pessoalmente ou enviado pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado em
8.1, à Câmara Municipal de Arouca, Praça do Município, 4540 Arouca,
dele devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência, número e data do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu, número fiscal de contribuinte e número de telefo-
ne);

b) Lugar a que se candidata referenciando a data e publicação
do respectivo aviso no Diário da República;

c) Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne os re-
quisitos gerais de admissão a concurso e provimento em fun-
ções públicas, definidas no n.º 2, artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 1 de Julho;

d) Enumeração dos documentos exigidos no presente aviso,
apresentados com o requerimento.

7.2.1 � Documentos exigidos � o requerimento de admissão de-
verá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documenta-
ção:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado e actualizado, devidamente da-

tado e assinado.

7.2.2 � A falsidade de documentos implica, para além dos efei-
tos de exclusão ou de não provimento, a participação à autoridade
competente para procedimento disciplinar ou penal, conforme os
casos.

8 � Método de selecção � os métodos de selecção a utilizar são
a prova escrita de conhecimentos gerais, de natureza teórica e ava-
liação curricular complementada com entrevista profissional de se-
lecção:

8.1 � A prova de conhecimentos tem como objectivo avaliar os
conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos, exigíveis e

adequados ao exercício das respectivas funções, e versará sobre o
quadro de competências e o regime jurídico de funcionamento dos
órgãos dos municípios e das freguesias, os direitos e deveres da função
pública e a deontologia profissional.

Bibliografia/legislação necessária:

Regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e
das freguesias � aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, alterado pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro;

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração
central, regional e local � aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro;

Carta deontológica do serviço público publicada no Diário da
República, 1.ª série-B, n.º 64, de 17 de Março.

Duração � uma hora.
8.2 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais

dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise do respectivo currículo profissional.

8.2.1 � No âmbito da avaliação do curriculum vitae apenas pode-
rão ser considerados os factos comprovados documentalmente.

8.3 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

9 � Sistema de classificação:
9.1 � A classificação final dos candidatos será expressa numa es-

cala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética, simples ou
ponderada, da classificação obtida em cada um dos métodos de selec-
ção.

9.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão das actas das
reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos candidatos que
as solicitem.

10 � Afixação das listas � a relação de candidatos e lista de clas-
sificação final serão afixadas, para consulta, no átrio do Edifício dos
Paços do Município.

11 � Júri do concurso � terá a seguinte composição:

Presidente � Dr. José Armando de Pinho Oliveira, presidente
da Câmara.

Vogais efectivos � Fernando Gonçalves e arquitecta Eliane
Marques Amaral, ambos chefes de divisão, sendo designado o
1.º vogal efectivo para substituir o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Vogais suplentes � Dr.ª Adélia Neves de Almeida, técnica supe-
rior, e Luís Carlos da Rocha Brandão de Almeida, chefe de
secção.

2 de Março de 2004. � O Presidente do Júri, José Armando de
Pinho Oliveira. 1000252187

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso D. R. H. n.º 11/2004

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho pro-
ferido em 11 de Fevereiro de 2004, foi nomeada, na sequência do
concurso interno de acesso limitado, para a categoria de arquitecta
principal, a candidata Sónia Vieira Pires Pereira, com a classificação
final de 16,25 valores.

A presente nomeação produz efeitos a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.

11 de Fevereiro de 2003. � A Vereadora em Exercício Permanente,
Lusitana Maria Geraldes Fonseca. 3000133769

CÂMARA MUNICIPAL DE AZAMBUJA

Aviso n.º 42/2004

Torna-se público que, por meu despacho de nomeação de 23 de
Fevereiro de 2004, e após aprovação em concurso externo de ingres-
so para admissão de um estagiário na carreira de técnico de 2.ª clas-
se � engenharia civil, aberto pelo aviso n.º 102/2003, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 169, de 24 de Julho de 2003, foi
celebrado contrato administrativo de provimento com o candidato
classificado em primeiro lugar, Vítor Manuel Simões Rosa, pelo pra-
zo de um ano, com início em 8 de Março de 2004.
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(Processo de nomeação não sujeito a fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas, de acordo com o n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.)

8 de Março de 2004. � O Vereador do Pelouro da Administração
Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas. 1000252186

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

Aviso

Despacho de nomeação

António José Martins de Sousa Lucas, presidente da Câmara Munici-
pal da Batalha:

Faz público que, por despacho de 19 de Fevereiro de 2004 e na
sequência do concurso externo de ingresso foi nomeada na categoria
de engenheira técnica 2.ª classe, Carla Maria Santos Virgílio Carreira.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 3000133774

Aviso

Despacho de nomeação

António José Martins de Sousa Lucas, presidente da Câmara Munici-
pal da Batalha:

Faz público que, por despacho de 19 de Fevereiro de 2004 e na
sequência do concurso externo de ingresso foi nomeado na categoria
de técnico de informática grau 1, nível 1, Luís Ernesto Marques Fa-
ria. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

26 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 3000133777

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso DRH n.º 5/04
Para efeitos do disposto no artigo 27.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, faz-se público que, na sequência de despa-
cho do presidente da Câmara datado de 6 de Fevereiro de 2004,
encontra-se aberto concurso externo de ingresso para admissão de dois
estagiários (M/F) da carreira de arquitecto, grupo de pessoal técnico
superior, com vista ao provimento na categoria de técnico superior
de 2.ª classe, para exercerem funções na área do município de Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento dos lugares a concurso.
2 � Requisitos de admissão ao concurso � os constantes do arti-

go 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir como habilitações literárias a licenciatura em Arqui-

tectura;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao índice 315, da categoria

de técnico superior estagiário, nos termos do anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o previsto no Des-
pacho n.º 6871/02, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 3
de Abril.

5 � Composição do júri do concurso e de estágio:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Alberto da Costa Fernandes e Luciano da

Costa Carvalho Dias, directores municipais.

Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, vereador,
e João Manuel Correia Lima, director de departamento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.

6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos e entrevista
profissional de selecção.

6.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita, com
duração máxima de três horas. Programa da prova de conhecimentos
e respectiva legislação necessária à sua realização:

Regime jurídico da urbanização e da edificação � Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 177/01, de 4 de Junho; Regulamento do Plano Director Mu-
nicipal de Braga � Regulamento publicado no Diário da Re-
pública, 1.ª série-B, n.º 25, de 30 de Janeiro de 2001; Regula-
mento municipal de urbanização, regulamento municipal de
edificação e regulamento de compensação por não cedência
de terrenos para equipamentos e espaços verdes públicos de-
corrente da aprovação de operações urbanísticas � Regulamen-
tos publicados no Apêndice n.º 143 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 263, de 14 de Novembro de 2002; Regulamento
da postura municipal sobre edifícios inacabados e sobre disci-
plina de terrenos não aproveitados em tempo útil para cons-
trução urbana, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 35, de 10 de Fevereiro de 1996. Os regulamentos atrás
referidos encontram-se disponíveis no site www.cm-braga.pt.

6.2 � 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 da acta n.º 1 da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do júri e entregue no Departamento de
Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo, pessoalmente
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Câmara Mu-
nicipal de Braga (Departamento de Recursos Humanos), Edifício do
Pópulo, 4704-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso.

7.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obtido
no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício municipal
do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, núme-
ro e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, situação militar, morada, có-
digo postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito;

e) Os candidatos são dispensados da apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos gerais referidos nas
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e referidos no ponto 2 deste aviso,
desde que declarem no respectivo requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um deles.

7.3 � O requerimento deverá ser acompanhado do certificado de
habilitações literárias sob pena de exclusão.

7.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

8 � Quota de emprego � relativamente ao sistema de quotas para
pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou supe-
rior a 60%, dar-se-á cumprimento ao previsto no artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/01, de 3 de Fevereiro, devendo o requerente, decla-
rar sob compromisso de honra o respectivo grau de incapacidade e o
tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do do-
cumento comprovativo.

9 � Regime de estágio:
9.1 � O provimento dos lugares ficam dependentes da aprovação

em estágio a realizar durante um ano, com classificação não inferior
a Bom (14 valores), nos termos do disposto no artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, sendo a sua frequência feita em
regime de contrato administrativo de provimento, no caso de indiví-
duos não vinculados à função pública, ou em comissão de serviço
extraordinária nos restantes casos, conforme artigo 24.º do Decreto-
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-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

9.2 � Na avaliação do estágio serão ponderados pelo júri os se-
guintes factores:

a) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço obtida durante o tempo de estágio.

Qualquer dos factores será classificado de 0 a 20 valores, sendo a
classificação final resultante da média aritmética simples das classifi-
cações daqueles factores.

10 � A relação dos candidatos admitidos bem como a lista de clas-
sificação final, serão afixadas nos locais de estilo do município, sem
prejuízo do cumprimento do previsto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000252100

Aviso DRH n.º 6/04

Para efeitos do disposto no artigo 27.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, faz-se público que, na sequência de despa-
cho do presidente da Câmara datado de 30 de Outubro de 2003,
encontra-se aberto concurso interno de ingresso para admissão de um
estagiário (M/F), da carreira de acção social, grupo de pessoal técnico
superior, com vista ao provimento na categoria de técnico superior
de 2.ª classe, para exercer funções na área do município de Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento do lugar a concurso.
2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

2.2 � Especiais:
2.2.1 � Ser funcionário ou agente há mais de um ano, nos termos

previstos no n.º 1, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
2.2.2 � Possuir como habilitações literárias licenciatura em Servi-

ço Social ou Educação.
3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao índice 315 da categoria de

técnico superior estagiário, nos termos do anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o descrito no mapa I,
anexo ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, na área de acção
social.

5 � Composição do júri do concurso e de estágio:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Jorge Manuel Sario de Matos, vereador, e João

Manuel Correia Lima, director de departamento.
Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, vereador,

e Joaquim Costa Lordelo da Silva, chefe de divisão.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.
6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos e entrevista

profissional de selecção.
6.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita e nature-

za teórica, com duração máxima de três horas. Programa da prova de
conhecimentos e legislação necessária à sua realização:

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, na versão do Decreto-Lei n.º 6/96,
de 31 de Janeiro; Regulamento de Organização dos Serviços
Municipais, publicado no Apêndice n.º 155 ao Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 282, de 6 de Dezembro; Quadro de com-
petências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos

municípios e das freguesias � Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro;
Quadro de transferência de atribuições e competências para as
autarquias locais � Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; Rede
social � Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de
18 de Novembro; Regulamentação do Programa de Apoio à
Rede Social � Despacho Normativo n.º 8/02, de 12 de De-
zembro; Lei da protecção das crianças e jovens � Lei n.º 147/
99, de 1 de Setembro; Regulamentação da Lei de protecção às
crianças e jovens � Decreto-Lei n.º 332-B/03, de 30 de De-
zembro; Convenção dos direitos da criança (cf. sites
www.iacrianca.pt e www.iecuminho.pt/cedic) e Carta
deontológica do serviço público � Resolução do Conselho de
Ministros n.º 18/93, publicada no Diário da República, 1.ª
série-B, n.º 64, de 17 de Março.

6.2 � 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 da acta n.º 1 da
reunião do júri do concurso, sendo facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do júri e entregue no Departamento de
Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo, pessoalmente
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Câmara Mu-
nicipal de Braga (Departamento de Recursos Humanos), Edifício do
Pópulo, 4704-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação deste aviso.

7.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obtido
no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício municipal
do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, núme-
ro e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, situação militar, morada, có-
digo postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito;

e) Os candidatos são dispensados da apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos gerais referidos nas
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e referidos no ponto 2.1 deste
aviso, desde que declarem no respectivo requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um deles.

7.3 � Os candidatos que não possuem vínculo a este município
deverão fazer prova dos requisitos especiais referidos no ponto 2.2
deste aviso.

7.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

8 � Regime de estágio:
8.1 � O provimento do lugar fica dependente da aprovação em

estágio a realizar durante um ano, com classificação não inferior a
Bom (14 valores), nos termos do disposto no artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, sendo a sua frequência feita em regi-
me de contrato administrativo de provimento, no caso de indivíduos
não vinculados à função pública, ou em comissão de serviço extraor-
dinária nos restantes casos, conforme artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho.

8.2 � Na avaliação do estágio serão ponderados pelo júri os se-
guintes factores:

a) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço obtida durante o tempo de estágio.

Qualquer dos factores será classificado de 0 a 20 valores, sendo a
classificação final resultante da média aritmética simples das classifi-
cações daqueles factores.

9 � A relação dos candidatos admitidos bem como a lista de clas-
sificação final, serão afixadas nos locais de estilo do município, sem
prejuízo do cumprimento do previsto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000252102
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Aviso DRH n.º 7/04

Para efeitos do disposto no artigo 27.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, faz-se público que, na sequência de despa-
cho do presidente da Câmara datado de 14 de Janeiro de 2004,
encontra-se aberto concurso interno para provimento de três lugares
(M/F) na categoria de encarregado de movimento (chefe de tráfego),
para exercer funções nas instalações da TUB-EM, Transportes Urba-
nos de Braga � Empresa Municipal, sitas nesta cidade, em regime de
requisição.

1 � Prazo de validade � preenchimento dos lugares a concurso.
2 � São requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho.
2.2 � Especiais � encontrar-se na área de recrutamento definida

pelo artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, conjuga-
do com o n.º 1, artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 498/99, de 19 de No-
vembro.

3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao escalão 1, índice 289, da

categoria de encarregado de movimento (chefe de tráfego), nos ter-
mos do anexo III do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdo funcional dos lugares a prover � o previsto no
anexo ao Decreto-Lei n.º 102/02, de 12 de Abril.

5 � Composição do júri:

Presidente � Vítor Manuel Amaral Sousa, vereador.
Vogais efectivos � Ana Paula Enes Morais Pereira, administra-

dora da TUB/EM, e Francisco Manuel Gonçalves Carvalho
Vilaça, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes � Augusto José Ferreira Ribeiro, chefe de sec-
ção, e Maria Augusta Gomes Macieira Duarte, técnica supe-
rior assessora.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.

6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos específicos
e entrevista profissional de selecção.

6.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma escrita e nature-
za teórica, com duração até de três horas. Do programa da prova de
conhecimentos consta:

Elaboração de escalas do pessoal tripulante e afectação das res-
pectivas viaturas; supervisionamento e controlo do pessoal
tripulante e viaturas; elaboração de escalas para garantia dos
transportes escolares e serviços especiais.

6.2 � 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 da acta n.º 1 da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do júri e entregue no Departamento de
Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo, pessoalmente
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, no prazo de 10
dias a contar do dia seguinte à data da publicação do presente aviso.

7.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obtido
no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício municipal
do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, esta-
do civil, profissão, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência e telefone);

b) Indicação da categoria que possui e data da respectiva no-
meação;

c) Indicação das classificações de serviço legalmente exigidas;
d) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

e) Quaisquer circunstâncias passíveis de constituírem motivo de
preferência legal, devidamente comprovada.

7.3 � Os candidatos não pertencentes ao quadro deste município
deverão fazer prova, mediante declaração emitida pelo serviço de
origem, da natureza do vínculo que possuem, bem como da antiguida-
de na categoria, na carreira e na função pública, sob pena de exclu-
são.

7.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

8 � A relação dos candidatos admitidos bem como a lista de clas-
sificação final, serão afixadas nos locais de estilo do município, sem
prejuízo do cumprimento do previsto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000252105

Aviso DRH n.º 8/04

Para efeitos do disposto no artigo 27.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, faz-se público que, na sequência de despa-
chos do presidente da Câmara, datados de 13 de Fevereiro de 2004,
encontram-se abertos concursos internos de acesso geral, para provi-
mento dos seguintes lugares (M/F), nas carreiras e categorias abaixo
indicadas, para exercerem funções na área do município de Braga:

Concurso A � carreira técnica profissional/animação cultural;
categoria: técnico profissional principal � um lugar;

Concurso B � carreira operário qualificado/carpinteiro de lim-
pos; categoria: operário principal � dois lugares.

1 � Prazo de validade � preenchimento dos lugares a concurso.
2 � Composição do júri dos concursos:

Concurso A:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Ilda de Fátima Gomes Esteves Carneiro,

vereadora, e Lélia Maria Mouro Pinto, chefe de divisão.
Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, ve-

reador, e João Manuel Correia Lima, director de departa-
mento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.

Concurso B:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � Mário José Rodrigues Araújo, director

geral da AGERE/EM, e Manuel Afonso Pereira Basto,
director municipal.

Vogais suplentes � João António de Matos Nogueira, ve-
reador, e João Manuel Correia Lima, director de departa-
mento.

Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.

3 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classifica-
ção final, constam das actas n.os 1 das reuniões dos respectivos júris,
sendo a facultada aos candidatos sempre que solicitada.

4 � Formalização das candidaturas:
4.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas pelos técnicos

profissionais de 1.ª classe, da carreira de animação cultural, que reunam
os requisitos previstos na alínea c), n.º 1, artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e pelos operários/carpinteiros de
limpos, da carreira de operário qualificado, que reunam os requisitos
previstos no n.º 2, artigo 14.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, respectivamente, para o concurso A e B,
mediante requerimento dirigido ao respectivo presidente do júri e
entregue no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício
municipal do Pópulo, pessoalmente ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção para Câmara Municipal de Braga (Departamento
de Recursos Humanos), Edifício do Pópulo, 4704-514 Braga, no pra-
zo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação deste
aviso.

4.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obtido
no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício municipal
do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
nacionalidade, residência, telefone, número fiscal de contri-
buinte, número e data do bilhete de identidade e serviço que
o emitiu;

b) Concurso a que se candidata, com indicação da data do pre-
sente aviso;

c) Indicação da actual carreira e categoria e da data da respec-
tiva nomeação;

d) Indicação das classificações de serviço legalmente exigidas.
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4.3 � Os candidatos não pertencentes ao quadro deste município
deverão fazer prova mediante declaração emitida pelo serviço de
origem, da natureza do vínculo que possuem à função pública, da
antiguidade de serviço na categoria e carreira e das classificações de
serviço, sob pena de exclusão.

4.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

5 � A relação dos candidatos admitidos bem como a lista de clas-
sificação final, serão afixadas nos locais de estilo do município, sem
prejuízo do cumprimento do previsto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000252108

Aviso DRH n.º 9/04
Para efeitos do disposto no artigo 27.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, faz-se público que, na sequência de despa-
cho do presidente da Câmara datado de 12 de Fevereiro de 2004, en-
contra-se aberto concurso externo de ingresso para provimento de
um lugar (M/F) na carreira/categoria de motorista de ligeiros, grupo
de pessoal auxiliar, para exercer funções na área do município de Braga.

1 � Prazo de validade � preenchimento do lugar a concurso.
2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
2.1 � Gerais � os constantes do n.º 2, artigo 29.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

2.2 � Especiais � possuir escolaridade obrigatória e carta de con-
dução adequada.

3 � Remuneração e condições de trabalho:
3.1 � A remuneração corresponderá ao escalão 1, índice 139, da

categoria de motorista de ligeiros, nos termos do anexo II do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3.2 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes e aplicáveis aos funcionários da Administração
Pública.

4 � Conteúdo funcional do lugar a prover � o previsto no Des-
pacho n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26
de Janeiro de 1989.

5 � Composição do júri:

Presidente � Palmira Maciel Fernandes Costa, vereadora.
Vogais efectivos � João António de Matos Nogueira, vereador,

e João Manuel Correia Lima, director de departamento.
Vogais suplentes � Vítor Manuel Amaral Sousa, vereador, e Jo-

aquim Costa Lordelo da Silva, chefe de divisão.
Substituto do presidente � 1.º vogal efectivo.

6 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos específicos
e entrevista profissional de selecção.

6.1 � A prova de conhecimentos assumirá forma oral e natureza
prática, com duração de 30 minutos. Do programa da prova de co-
nhecimentos consta:

Noções gerais de mecânica de automóveis, cuidados periódicos e
diários de conservação de viaturas, regras de segurança rodo-
viária e prevenção de acidentes e demonstração de conheci-
mentos sobre o funcionamento de reboques de automóveis e
sua execução prática.

6.2 � 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 da acta n.º 1 da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do júri e entregues no Departamento de

Recursos Humanos, sito no edifício municipal do Pópulo, pessoalmente
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para Câmara Mu-
nicipal de Braga (Departamento de Recursos Humanos), Edifício do
Pópulo, 4704-514 Braga, no prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da publicação deste aviso.

7.2 � Do requerimento cujo modelo facultativo poderá ser obtido
no Departamento de Recursos Humanos, sito no edifício municipal
do Pópulo deverá constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, núme-
ro e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, situação militar, morada, có-
digo postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde se encontra publicado este
aviso;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos pretendam
apresentar para melhor apreciação do seu mérito;

e) Os candidatos são dispensados da apresentação dos documen-
tos comprovativos dos requisitos gerais referidos nas
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e referidos no n.º 2.1 deste avi-
so, desde que declarem no respectivo requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um deles.

7.3 � O requerimento deverá ser acompanhado do documento
comprovativo das habilitações literárias e da posse de carta de condu-
ção, sob pena de exclusão.

7.4 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das, nos termos da lei.

8 � Quota de emprego � relativamente ao sistema de quotas para
pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou supe-
rior a 60%, dar-se-á cumprimento ao previsto no artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/01, de 3 de Fevereiro, devendo o requerente, decla-
rar sob compromisso de honra o respectivo grau de incapacidade e o
tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do do-
cumento comprovativo.

9 � A relação dos candidatos admitidos bem como a lista de clas-
sificação final, serão afixadas nos locais de estilo do município, sem
prejuízo do cumprimento do previsto nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000252110

Aviso DRH n.º 10/04

Nos termos do prescrito no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, torna-se público que o presidente da Câmara Munici-
pal de Braga, por despacho de 19 de Fevereiro de 2004, procedeu à
nomeação definitiva de Carlos Alberto Malheiro Matos, para a cate-
goria de técnico profissional especialista da carreira de conselheiro de
consumo, ficando posicionado, no escalão 1, índice 264, precedido
que foi concurso interno de acesso limitado.

A referida nomeação está isenta de visto do Tribunal de Contas
(artigo 114.º, n.os 1 e 3 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto).

O nomeado deverá assinar o termo de aceitação de nomeação no
prazo legal de 20 dias.

2 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000252115

Aviso DRH n.º 11/04

Para efeitos do disposto na alínea b), n.º 1, artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que o presidente
da Câmara Municipal de Braga, por despacho de 3 de Novembro de
2003, procedeu à renovação da comissão de serviço por igual período
de três anos, com início em 8 de Março de 2004, da assessora prin-
cipal Lélia Maria Mouro Pinto, no cargo de chefe da Divisão Muni-
cipal de Cultura, nos termos do previstos no n.º 2, artigo 18.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável por força do Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro.

2 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Francisco Soa-
res Mesquita Machado. 1000252116
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Aviso

Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães:

Torna público que, Fernando José Almeida Borges, com a catego-
ria de operário semiqualificado, foi exonerado a seu pedido, nos ter-
mos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
efeitos a partir de 9 de Abril de 2004.

27 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Eugénio
Rodrigo Cardoso de Castro. 1000252196

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Aviso n.º 1/2004/DAGRH/DGFRH

Direito à carreira

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que por meu despa-
cho de 26 de Dezembro de 2003 do vereador, Dr. Manuel Rebanda,
proferido ao abrigo da competência que lhe foi delegada para os Re-
cursos Humanos pelo despacho 13/02, de 24 de Janeiro, do presiden-
te da Câmara Municipal, publicitado pelo edital n.º 13/2002, de 28 de
Janeiro, o Dr. José Simões Marques foi nomeado na categoria de es-
pecialista de informática de grau 3, nível 2, escalão 4, índice 900,
com efeitos reportados 1 de Abril de 2000, na sequência de contagem
de tempo que lhe foi efectuada para efeitos de direitos à carreira, nos
termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 34/93, de 13 de
Fevereiro, conjugado com o artigo 20.º do Decreto Regulamentar
n.º 44-B/83, de 1 de Junho, aplicável à administração local pelo De-
creto Regulamentar n.º 45/88, de 16 de Dezembro, e com os arti-
gos 21.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

14 de Janeiro de 2004. � O Director do Departamento de Admi-
nistração Geral e Recursos Humanos, Gilberto Lopes. 3000133783

Aviso n.º 18/2004/DAFRH/DGFRH

Concursos internos de acesso geral: concurso I � um
lugar de técnico superior de biblioteca e documentação
assessor; concurso II � um lugar de técnico superior de
biblioteca e documentação de 1.ª classe; concurso III � um
lugar de arquitecto de 1.ª classe.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, faz-se público que, por despacho datado de 23 de Setem-
bro de 2003, pelo presidente da Câmara Municipal, Dr. Carlos
Encarnação, no uso da competência própria que lhe é conferida pelo
artigo 9.º do mesmo diploma, combinado com o artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontram abertos, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, os concursos internos de acesso geral para provimento
dos lugares supramencionados do quadro de pessoal desta Câmara Mu-
nicipal.

1 � Os candidatos aos presentes concursos devem reunir os seguintes
requisitos:

Concurso I � os previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a primei-
ra alteração introduzida pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, isto é, serem técnicos superiores de bibli-
oteca e documentação principais, com pelo menos, três anos
de serviço classificados de Muito Bom ou cinco classificados
de Bom na respectiva categoria;

Concurso II � os previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a primei-
ra alteração introduzida pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,

de 30 de Dezembro, isto é, serem técnicos superiores de bibli-
oteca e documentação de 2.ª classe com, pelo menos, três anos
na categoria classificados de Bom;

Concurso III � os previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a pri-
meira alteração introduzida pela Lei n.º 44/99, de 11 de Ju-
nho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, isto é, serem arquitectos de 2.ª
classe com, pelo menos, três anos na categoria classificados
de Bom.

2 � Os métodos de selecção a aplicar no concurso I serão a ava-
liação curricular e a prova pública de apreciação e discussão pública
do currículo profissional e nos concursos II e III serão a avaliação
curricular e a entrevista profissional de selecção, todos valorados de
0 a 20 valores.

2.1 � Os critérios de apreciação e ponderação de cada um dos
métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo as respectivas fórmulas classificativas, constam das actas de
reunião do júri dos concursos respectivos, sendo as mesmas facultadas
aos candidatos, sempre que solicitadas.

3 � O primeiro concurso é válido unicamente para o provimento
da vaga mencionado, caducando com o seu preenchimento, o segun-
do será válido para o provimento da vaga referida e das que houver
necessidade de prover no prazo de um ano, contado da data de
publicitação da respectiva lista de classificação final e o terceiro será
válido para o preenchimento daquele lugar e dos que houver necessi-
dade de prover no prazo de três meses, contado da data de publicação
da respectiva lista de classificação final.

4 � As candidaturas deverão ser formalizadas através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entregues pessoal-
mente (ou remetidas pelo correio, com aviso de recepção expedido
até ao termo do prazo fixado), na Divisão Administrativa e de Aten-
dimento (Praça de 8 de Maio, 3000-300 Coimbra). O requerimento
de candidatura deverá conter a identificação completa (nome, filiação,
naturalidade, estado civil, data de nascimento, número, data de emis-
são e validade do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte fiscal, residência completa e cate-
goria que detém), identificação completa do lugar a que concorre e
declaração, sob compromisso de honra, em alíneas separadas, da situ-
ação em que se encontra relativamente aos requisitos constantes nas
alíneas a) a f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, que, caso não seja feita, implicará  a exclusão do con-
curso.

5 � O requerimento de candidatura deverá ainda ser acompanhado
de currículo profissional detalhado, nomeadamente a experiência pro-
fissional anterior relevante para o exercício das funções dos lugares a
concurso e acções de formação e aperfeiçoamento profissional, com
alusão à sua duração. Os candidatos que pertençam a outro quadro de
pessoal, para além do curriculum, deverão ainda anexar ao requeri-
mento de candidatura, documento comprovativo (a emitir pelos ser-
viços de origem) da sua situação profissional, bem como, da classifi-
cação de serviço atribuída nos anos com relevância para o concurso.

6 � O local de trabalho é na área do município de Coimbra.
7 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos aos concursos,

bem como as listas de classificação final dos mesmos serão afixadas
no átrio dos Paços do Município e ou publicadas no Diário da Repú-
blica, nos termos dos artigos 33.º a 35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8 � O júri dos presentes concursos tem a seguinte constituição:
Concurso I:

Presidente � Dr. Mário Nunes, vereador da cultura.
Vogais efectivos:

Fernando Silva, chefe de Divisão de Gestão e Formação de
Recursos Humanos, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Dr.ª Maria José Basílio Pinho de Miranda, chefe de Divisão
de Biblioteca e Arquivo.

Vogais suplentes:

Dr. Carlos Santarém Nunes Andrade, técnico superior de
biblioteca e documentação assessor principal.

Dr.ª Berta de Lurdes da Cruz Duarte, chefe de Divisão de
Museologia.

Concurso II:

Presidente � Dr. Mário Nunes, vereador da cultura.
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Vogais efectivos:

Fernando Silva, chefe de Divisão de Gestão e Formação de
Recursos Humanos, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Dr.ª Maria José Basílio Pinho de Miranda, chefe de Divisão
de Biblioteca e Arquivo.

Vogais suplentes:

Dr. António Custódio Aires Leite da Costa, director do
Departamento de Cultura.

Dr. Jorge Elias Costa Tavares Cravo, técnico superior de
biblioteca e documentação de 1.ª classe.

Concurso III:

Presidente � engenheira Conceição Tavares Pinheiro, chefe de
Divisão de Estruturação e Renovação Urbana.

Vogais efectivos:

Fernando Silva, chefe de Divisão de Gestão e Formação de
Recursos Humanos, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Engenheiro Fernando Manuel de Lima Rebelo, chefe de
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos Especiais.

Vogais suplentes:

Arquitecta Maria Margarida Morais Torres, arquitecta de 1.ª
classe.

Arquitecto Paulo Jorge Pereira da Fonseca, arquitecto de
1.ª classe.

25 de Fevereiro de 2004. � Por delegação, o Vereador dos Recur-
sos Humanos, Manuel Augusto Lopes Rebanda. 3000133835

Aviso n.º 22/2004/DAGRH/DGFRH

Em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se público que, por despa-
cho proferido no passado dia 6 de Fevereiro, pelo presidente da Câ-
mara Municipal de Coimbra, ao abrigo da competência prevista no
artigo 3.º do segundo diploma atrás citado, Ana Paula Ferreira dos
Santos Peres foi nomeada definitivamente na categoria de assistente
administrativo, com efeitos reportados a 31 de Maio de 2001, na
sequência de processo de reclassificação profissional, nos termos do
n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
bem como do seu artigo 15.º, conjugado com o artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

A nomeada deverá assinar o respectivo termo de aceitação no prazo
legal de 20 dias, contado da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, o presente processo está isento de visto prévio do Tri-
bunal de Contas.

25 de Fevereiro de 2004. � Por delegação, o Vereador dos Recur-
sos Humanos, Manuel Rebanda. 3000133836

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de 10
lugres de auxiliar administrativo do grupo de pessoal
auxiliar.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, de harmonia com o
despacho proferido pelo presidente da Câmara Municipal de Entron-
camento, em 2 de Março de 2004, encontra-se aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de 10 lu-
gares de auxiliar administrativo, do quadro de pessoal desta câmara,
nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

1 � O concurso é válido para o provimento dos lugares postos a
concurso, esgotando-se com o preenchimento das vagas.

1.1 � Quota de emprego � nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, é garantida a reserva de
um lugar para candidatos com deficiência.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pela le-
gislação regulamentadora da matéria, designadamente:

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, republicado em
anexo à Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

3 � Local de trabalho � o local de trabalho é a área do município
do Entroncamento.

4 � O conteúdo funcional � o definido no Despacho n.º 4/88,
publicado no Diário da República, n.º 80, de 6 de Abril de 1989, da
SEALOT.

5 � Remuneração � a remuneração é a correspondente ao esca-
lão 1, índice 125, das escalas salariais do regime da administração local,
de acordo com o anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, actualmente no valor de 387/91 euros e as condições de
trabalho e demais regalias sociais são as genericamente vigentes e
aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

6 � Requisitos de admissão � a este concurso poderão ser admiti-
dos os candidatos que satisfaçam, cumulativamente, até ao termo do
prazo de entrega da candidatura fixado no presente aviso, os seguin-
tes requisitos:

6.1 � Requisitos gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6.2 � Especiais � reunir os requisitos definidos na alínea c), n.º 1
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (es-
colaridade obrigatória).

7 � Forma de apresentação de candidatura � as candidaturas de-
verão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Entroncamento, elaborado em folhas
normalizadas de formato A4, podendo ser entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal da Câmara Municipal, durante as horas normais de
expediente, ou enviado pelo correio, registado e com aviso de recep-
ção, expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara Munici-
pal do Entroncamento, Largo José Duarte Coelho, 2330-078 Entron-
camento, constando do mesmo os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação emissor, número fiscal de
contribuinte, residência completa, código postal e número
de telefone;

b) Habilitação literária;
c) Referência ao aviso de abertura, identificando o número e

data do Diário da República onde foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-

ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais só serão
tidas em conta pelo júri desde que devidamente comprova-
das;

e) No caso de candidatos portadores de deficiência deverão
declarar sob compromisso de honra no requerimento qual o
tipo de deficiência e grau de incapacidade conforme o n.º 1
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

7.1 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos de fotocópia do bilhete de identidade, do número fiscal de contri-
buinte do certificado de habilitações, sob pena de exclusão.

7.2 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompa-
nhados de todos os elementos comprovativos dos restantes requisitos
e que se refere o n.º 6.1 do presente aviso, salvo se os candidatos
declararem sob compromisso de honra a situação precisa em que se
encontram, conforme o estipulado no n.º 2 do artigo 31.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
7.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em

caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

8 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar se-
rão os da prova escrita de conhecimentos, avaliação curricular e en-
trevista profissional de selecção.

8.1 � A prova escrita de conhecimentos, terá a duração de duas
horas e incidirá sob a seguinte legislação, a qual poderá ser consultada:

a) Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípi-
os e das freguesias, e respectivas competências, Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, na actual redacção dada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro;

b) Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
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n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de
5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

c) Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Fe-
vereiro;

d) Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro (a redacção dada pela Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro).

8.2 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões pro-
fissionais dos candidatos para o exercício do cargo mediante a ponde-
ração dos seguintes factores:

Habilitações literárias; experiência profissional, formação pro-
fissional.

8.3 � Na entrevista profissional de selecção pretende-se avaliar
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos definindo-se os seguintes
critérios:

A responsabilidade; a capacidade de relacionamento e a iniciati-
va; o interesse e a motivação profissional e o conhecimentos
das tarefas inerentes ao conteúdo funcional do lugar a prover.

8.4 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, e re-
sultará da média aritmética da nota de cada uma das provas utilizadas
como métodos de selecção � valoradas igualmente de 0 a 20 valores
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a
10 valores, considerando-se como tal, por arredondamento, as classi-
ficações inferiores a 9,5 valores.

8.5 � As preferência a atender para a graduação dos concorrentes
em caso de igualdade de classificação, são as constantes do n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e do arti-
go 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. Se não se verificar
aquela situação, será dada preferência ao candidato com melhor clas-
sificação na área da experiência profissional dentro da administração
local.

8.6 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, tidos em conta bem como o sistema de classificação final,
incluindo as respectivas fórmulas classificativas, constam de actas das
reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

9 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vereador a tempo inteiro, Dr. João José Pescador
de Matos Fanha Vieira.

Vogais efectivos:

Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Financeiros, Dr.
Gilberto Pereira Martinho.

Chefe de repartição, Noémia Lopes Pereira Catroga Varela.

Vogais suplentes:

Vice-presidente, Luís Filipe Mesquita Boavida.
Técnica superior de 2.ª classe, Dr.ª Maria de Fátima Matos

da Rosa.

9.1 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo primeiro vogal efectivo.

10 � A lista de candidatos admitidos e a lista de classificação final
serão publicadas nos termos e prazos estabelecidos nos artigos 40.º e
33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Dezembro.

11 � 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 opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

3 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Jaime Manuel
Gonçalves Ramos. 1000252195

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso

Nomeação

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-

tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que o vereador, procedeu à seguinte nomeação:

Maria Cristina Ramos Ferreira � nomeada por despacho de 1
de Março de 2004, para a categoria de técnico superior de 2.ª
classe, da carreira técnico superior (contabilidade), escalão 1,
índice 400, do grupo de pessoal técnico superior, na sequência
do concurso externo aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 215, de 17 de Setembro de 2003 e
publicitado no Jornal «Comércio do Porto» em 18 de Setem-
bro de 2003, após ter sido dispensada da frequência de estágio
de ingresso por estarem reunidos os requisitos que o permi-
tem, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas, constante
nos Acórdãos n.os 87/86 e 100/98, de 5 de Maio, 1.ª S/SS.
(Isentos do visto do Tribunal de Contas.)

2 de Março de 2004. � O Vereador, Manuel Francisco Ferreira
da Rocha. 1000252185

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 32/2004
Torna-se público a classificação de estágio efectuada pelo técnico

superior de 2.ª classe, carreira de história variante antropologia José
Manuel Rosa Domingos, com vista ao provimento de um lugar da
categoria de técnico superior de 2.ª classe, carreira de história varian-
te antropologia, cujo concurso foi aberto pelo aviso n.º 471/2001,
publicado em Diário da República, 3.ª série, n.º 280 de 4 de Dezem-
bro de 2001:

José Manuel Rosa Domingos � 14,66 valores.

Face à classificação atribuída, foi o estagiário considerado aprova-
do no referido estágio.

26 de Janeiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Vitorino.
1000251005

Aviso n.º 50/2004
Torna-se público que, em cumprimento do meu despacho datado

de 24 de Janeiro de 2003, proferido nos termos da competência que
me confere o n.º 2, alínea a), do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro, nomeio, definitivamente, para um lugar da categoria de técnico
superior assessor principal, da carreira de arquitecto, pertencente ao
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faro, publicado pelo aviso
n.º 252/2003, no Diário da República, 3.ª série, n.º 267, de 18 de
Novembro de 2003, a única candidata aprovada e que a seguir se in-
dica:

Arquitecta Marília Pratas Nobre Mer.

A ora nomeada deverá aceitar o respectivo lugar no prazo de 20
dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. Isento de visto do Tribunal de Contas.

4 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Vitorino.
1000251000

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 91/2004
Concurso externo de ingresso para admissão de dois

estagiários da carreira de engenheiro civil

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da pre-
sidência datado de hoje, foi nomeada definitivamente nos termos da
alínea f) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, e n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/
91, e 218/98, de 17 de Outubro, e 17 de Julho, respectivamente,
aplicável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, para o lugar vago de engenheiro civil de 2.ª classe,
Dina Maria dos Reis Soares, estagiária aprovada no concurso em
epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 265, de 15 de Novembro de 2001, devendo tomar posse do
cargo no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República. Isento de visto do Tribunal de Contas.

1 de Março de 2004. � Por delegação do Presidente da Câmara, a
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Maria Eva Agostinho de
Sousa. 1000252200
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso
Alteração à operação de loteamento titulado pelo alvará

n.º 4/95 na Urbanização da Quinta do Romão, Quarteira,
Loulé

Para os devidos efeitos, se torna público que em 11 de Fevereiro
de 2004 a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à discussão
pública o projecto de alteração do loteamento em nome de
Algarotel � Consórcio Hoteleiro do Algarve, S. A., por um período
de 15 dias úteis, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99,
de 22 de Setembro, conforme previsto no n.º 2 do artigo 27.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 no Diário da República, 3.ª série.

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
horas 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 na
Secretaria Geral desta Câmara.

O presente aviso vai ser afixado nos lugares públicos do costume e
publicado nos órgãos da comunicação social.

26 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000252183

CÂMARA MUNICIPAL DE MAÇÃO

Aviso
Exoneração

Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho de
1 de Março de 2004 e nos termos do artigo 29.º do 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, Fernando Artur Gonçalves, auxi-
liar técnico de turismo, foi exonerado a seu pedido, a partir de 18 de
Fevereiro de 2004.

1 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Saldanha Rocha. 1000252180

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

23 de Fevereiro de 2004, ao abrigo do disposto no artigo 21.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado com o artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro, nomeei, para o cargo de directora do
Departamento Financeiro e Planeamento, a licenciada Ana Isabel de
Sousa Martins, em regime de substituição, por urgente conveniência
de serviço, com efeitos a partir de 23 de Fevereiro de 2004, inclusivé,
por um período de seis meses.

Mais se torna público que cessou o regime de substituição no cargo
de directora do Departamento de Administração Geral, em 22 de
Fevereiro de 2004.

23 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000252177

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do ve-

reador desta Câmara Municipal, Miguel Francisco Amoedo Canudo
datado de 14 de Janeiro de 2004, foi celebrado nos termos do dispos-
to nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, e da alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, o contrato de tarefa com Ângela Maria Henriques
Fernandes.

O contrato teve início no dia 20 de Fevereiro de 2004 e será vá-
lido por seis meses.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

23 de Fevereiro de 2004. � Por subdelegação de competências
(Desp. 1/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000252202

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do ve-

reador desta Câmara Municipal, Carlos Alberto Picanço dos Santos
datado de 29 de Janeiro de 2004, foi celebrado nos termos do dispos-
to nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, e da alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, o contrato de tarefa com Florival Manuel Simões
Miranda.

O contrato teve início no dia 4 de Fevereiro de 2004 e será válido
por seis meses.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

23 de Fevereiro de 2004. � Por subdelegação de competências
(Desp. 1/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000252203

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público, que por despacho do ve-

reador Carlos Alberto Picanço dos Santos datado de 3 de Fevereiro de
2004, foi nomeado para o lugar vago neste quadro de pessoal, Luís
Daniel Furtado de Camões, candidato classificado em 7.º lugar no
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
cabouqueiro, aberto por avisos publicado nos Diário da República,
3.ª série, n.os 117 e 150, de 21 de Maio de 2003, e 2 de Julho de
2003,

A nomeação em causa foi por urgente conveniência de serviço e
teve início no dia 1 de Março de 2004.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. Não são devidos emolumentos.

1 de Março de 2004. � Por subdelegação de competências (Desp.
1/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Rosária
Murça. 1000252178

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 16 de Fevereiro de 2004, no
uso da competência que lhe é conferida pela alínea a), n.º 2 do arti-
go 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta a
estruturação orgânica dos serviços municipais, aprovada pela Câmara
Municipal em reunião ordinária de 5 de Março de 2003 e pela
assembleia municipal na sessão ordinária de 30 de Abril do ano cita-
do, foi reclassificada a seguinte funcionária:

Ana Maria Ladeira Paliotes Costa, com a categoria de auxiliar
de serviços gerais, escalão 4, índice 152, para a categoria de
auxiliar técnica de museografia, escalão 1, índice 195.

Mais se torna público que a aceitação ocorrerá no prazo de 20 dias
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 46.º,
n.º 1 e 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000252176

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão a estágio
para posterior provimento de um lugar na categoria de
técnico informático-adjunto, nível 1 da carreira técnica
de informática.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da pre-
sidente da Câmara Municipal de 1 de Março de 2004, e na sequência
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de concurso externo de ingresso aberto através do aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 240, de 16 de Outubro de 2003,
foi classificado em primeiro lugar o candidato:

Luís Miguel Correia Carita, devendo o mesmo celebrar contrato
administrativo de provimento pelo período de um ano, como
estagiário, da carreira técnica de informática, índice 185, nos
termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, no
prazo de 20 dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data
da publicação do presente aviso. (Isento do visto do Tribunal
de Contas.)

1 de Março de 2004. � A Presidente da Câmara, Maria Gabriela
Pereira Menino Tsukamoto. 1000252175

CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
n.os 3 a 8, de 30 de Janeiro de 2004, nomeei, por urgente conveniên-
cia de serviço, em regime de comissão de serviço por um ano, nos
termos do n.º 9 do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 12 de Junho, aplica-
da à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro, os funcionários Jorge José Pereira Sala Monteiro, técnico
superior de 1.ª classe � Economia, Auditoria e Revisão de Contas,
Rogério José Pinto, técnico superior de 1.ª classe � Recursos Huma-
nos, Maria Carminda de Almeida Madureira Duarte, técnico superior
de 1.ª classe, Elita Marta da Silva Freitas, técnico superior de 1.ª clas-
se � Engenharia civil, Emídio Janela Pires, técnico superior princi-
pal � Engenharia Civil, e António Manuel de Almeida Pinto, técni-
co superior principal � Jurista, para o cargo dirigentes de chefe de
divisão.

19 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Câmara, António
Borges. 1000252192

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de desenhador (projectista) � especialista prin-
cipal.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido em 7 de Janeiro de 2004, pelo presidente da Câmara, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno de acesso geral para provimento de um lugar de desenhador
(projectista) � especialista principal, do grupo de pessoal técnico-
-profissional, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � 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 Dezembro, Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 141/2001, de 24 de Abril.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � edifício dos Serviços Técnicos do muni-
cípio de Santa Maria da Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente à categoria de acordo com
o previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro,  sendo as condições de trabalho e regalias sociais, as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o previsto no Despacho n.º 7856/97,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, em 20 de
Setembro de 1997.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os enunciados na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º

do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado e
republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho � possuir, pelo me-
nos, três anos de serviço na categoria inferior, classificados de Muito
Bom ou cinco anos classificados de Bom.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-

ra Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
sempre acompanhado da importância de 2,59 euros para pagamento
da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número, data e validade do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de apre-

ciação do mérito do candidato.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum, elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente
comprovado, datado e assinado;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e do cartão de

contribuinte;
d) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de ser-

viço respeitante aos últimos três ou cinco anos;
e) Declaração devidamente autenticada, emitida pelos serviços,

onde conste a antiguidade do candidato, bem como a nature-
za do vínculo;

f) Declaração devidamente autenticada, com especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidade inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara, ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do número
anterior, desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos referidos no ponto 7.1 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, ambos classificados de 0 a 20 valores.

12.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores � habilitação académica de base, a formação profissional, a
experiência profissional e a classificação de serviço.

12.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até 30
minutos, destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Espírito de equipa e participação.

13 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores
e será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

(AC) + (EPS)
CF = �����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � Os critérios de apreciação da ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, que serão facultadas
aos candidatos sempre que solicitado.

15 � Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e local da
entrevista.

16 � Publicação da relação de candidatos e lista de classificação
final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.
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17 � O júri do concurso, terá a seguinte composição:

Presidente � José Manuel da Silva Oliveira, vereador.
Vogais efectivos � Joel de Jesus de Sousa Rocha e Justina

Rodrigues Sousa Veiga Macedo, ambos directores de departa-
mento.

Vogais suplentes � Carlos Jorge Campos Oliveira, vereador, e
Maria Isabel de Oliveira Sousa Jorge Rodrigues, chefe de divi-
são.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

23 de Fevereiro de 2004. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira. 3000133792

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares de encarregado de brigada dos serviços de
limpeza.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido em 7 de Janeiro de 2004, pelo presidente da Câmara, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno de acesso geral para provimento de dois lugares de encarregado
de brigada dos Serviços de Limpeza, do grupo de pessoal auxiliar, do
quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas postas
a concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � área do município de Santa Maria da Feira.
5 � Vencimento � o correspondente à categoria de acordo com

o previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro,  sendo as condições de trabalho e regalias sociais, as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 3224/
2002, do SEAL, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 35,
em 11 de Fevereiro de 2002.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os constantes do n.º 1 do artigo 11.º do Decre-

to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, ou seja, de entre cantoneiros
de limpeza e limpa-colectores com seis anos na categoria classifica-
dos de Bom.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
sempre acompanhado da importância de 2,59 euros para pagamento
da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número, data e validade do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de apre-

ciação do mérito do candidato.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum, elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente
comprovado, datado e assinado;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e cartão de con-

tribuinte;

d) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de ser-
viço respeitante aos últimos seis anos;

e) Declaração devidamente autenticada, emitida pelos serviços,
onde conste a antiguidade do candidato, bem como a nature-
za do vínculo;

f) Declaração devidamente autenticada, com especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidade inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara, ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do número
anterior, desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos referidos no ponto 7.1 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, ambos classificados de 0 a 20 valores.

12.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores � habilitação académica de base, a formação profissional, a
experiência profissional e a classificação de serviço.

12.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até 30
minutos, destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Motivação para o desempenho do cargo;
c) Vocação profissional;
d) Relacionamento interno e externo;
e) Capacidade de iniciativa e criatividade.

13 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores
e será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

AC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � Os critérios de apreciação da ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, que serão facultadas
aos candidatos sempre que solicitado.

15 � Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e local da
entrevista.

16 � Publicação da relação de candidatos e lista de classificação
final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O júri do concurso, terá a seguinte composição:

Presidente � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador.
Vogais efectivos � Artur Fernando de Sá Brandão, engenheiro

civil e Alcino de Oliveira Alves, chefe dos Serviços de Limpeza.
Vogais suplentes � Carlos Jorge Campos Oliveira, vereador, e

Mário Almeida Araújo, chefe de divisão.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

23 de Fevereiro de 2004. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira. 3000133794

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico superior de economia de 1.ª classe

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido em 11 de Fevereiro de 2004, pelo presidente da Câmara, se
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encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso in-
terno de acesso geral para provimento de um lugar de técnico supe-
rior de economia de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior,
do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � 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 Dezembro, Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 141/2001, de 24 de Abril.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga posta a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

4 � Local de trabalho � Paços do Município de Santa Maria da
Feira e em toda a sua área.

5 � Vencimento � o correspondente à categoria de acordo com
o previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro,  sendo as condições de trabalho e regalias sociais, as generi-
camente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � o constante no mapa I anexo ao De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � os enunciados na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º

do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro � possuir, pelo
menos, três anos de serviço na categoria inferior, classificados de Bom.

8 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
sempre acompanhado da importância de 2,59 euros para pagamento
da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número, data e validade do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de apre-

ciação do mérito do candidato.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum, elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente
comprovado, datado e assinado;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade (válido) e cartão de con-

tribuinte;
d) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de ser-

viço respeitante aos últimos três anos;
e) Declaração devidamente autenticada, emitida pelos serviços,

onde conste a antiguidade do candidato, bem como a nature-
za do vínculo;

f) Declaração devidamente autenticada, com especificação
pormenorizada das tarefas e responsabilidade inerentes ao
posto de trabalho que ocupa.

10 � Os candidatos pertencentes a esta Câmara, ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do número
anterior, desde que constem do processo individual.

11 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos referidos no ponto 7.1 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção, ambos classificados de 0 a 20 valores.

12.1 � Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores � habilitação académica de base, a formação profissional, a
experiência profissional e a classificação de serviço.

12.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até 30
minutos, destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma

objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, sendo considerados os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Espírito de equipa e participação.

13 � Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores
e será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

AC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � Os critérios de apreciação da ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de actas de reuniões do júri do concurso, que serão facultadas
aos candidatos sempre que solicitado.

15 � Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e local da
entrevista.

16 � Publicação da relação de candidatos e lista de classificação
final � nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � O júri do concurso, terá a seguinte composição:

Presidente � Carlos Jorge Campos Oliveira, vereador.
Vogais efectivos � Amadeu Albertino Marques Soares Alberga-

ria, vereador, e Maria da Graça Coelho dos Santos, chefe de
divisão.

Vogais suplentes � Maria da Conceição Sousa Ribeiro Ferreira,
vereadora, e António Manuel da Conceição Alves, chefe de
divisão.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

27 de Fevereiro de 2004. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração, Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Oliveira. 3000133790

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 3/DRH-2004

Licença sem vencimento � regresso antecipado

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-
-presidente da Câmara Municipal de Silves, datado de 9 de Janeiro de
2004, foi autorizado o regresso antecipado da licença sem vencimen-
to por um ano, concedida a Anabela Graça Silva, auxiliar administra-
tivo do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, a partir de 12 de
Janeiro de 2004.

16 de Janeiro de 2004. � O Vice-Presidente da Câmara, José Paulo
Barbosa Moreira de Sousa. 1000252182

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

Reclassificação profissional

Nomeação definitiva

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
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, se torna público
que por meu despacho datado de 25 de Fevereiro de 2004, José Filipe
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Ferreira dos Santos Mota, foi nomeado definitivamente mediante o
procedimento de reclassificação profissional, para a categoria de
tractorista, findo o período de nomeação em comissão de serviço
extraordinária, com posicionamento no escalão 4, índice 172. (Isen-
to de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000252179

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 26 de Fevereiro de 2004, no uso da
competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repúbli-
ca, concurso externo geral de ingresso para provimento dos seguintes
lugares do quadro de pessoal do município de Vila Nova de Poiares:

Ref.ª 1 � para admissão de um estagiário para provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe, licenciatura em
Arquitectura;

Ref.ª 2 � para admissão de um estagiário para provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe, licenciatura em
Engenharia Geográfica.

1 � Prazo de validade � o concurso é válido para o preenchimento
das vagas indicadas pelo prazo de um ano a contar da data da publi-
cação da lista de classificação final.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alte-
rado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16
de Outubro, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � Conteúdo funcional dos lugares a prover:

Ref.ª 1 � exerce com autonomia e responsabilidade funções de
estudo, concepção e aplicação de métodos e processos ineren-
tes à sua qualificação profissional, nomeadamente nos seguin-
tes domínios de actividade:

Concepção e projecção de conjuntos urbanos, edificações,
obras públicas e objectos, prestando a devida assistência
técnica e orientação no decurso da respectiva execução;
elaboração de informações relativas a processos na área
da respectiva especialidade, incluindo o planeamento ur-
banístico, bem como sobre a qualidade e adequação de
projectos para licenciamento de obras de construção ci-
vil ou de outras operações urbanísticas; colaboração na
organização de processos de candidatura a financiamen-
tos comunitários, da administração central ou outros;
colaboração na definição das propostas de estratégia, de
metodologia e de desenvolvimento para as intervenções
urbanísticas e arquitectónicas; coordenação e fiscalização
na execução de obras, articulação das suas actividades com
outros profissionais, nomeadamente nas áreas do plane-
amento do território, arquitectura paisagista, reabilitação
social e urbana e engenharia;

Ref.ª 2 � concebe, prepara, orienta e executa, no âmbito
da sua qualificação profissional, levantamentos geodésicos,
topográficos, fotogramétricos e outros. Recorre, com
frequência, a tecnologias informáticas como nos casos dos
sistemas de informação geográfica que permitem obter,
armazenar, manipular e analisar informação especialmente
referenciada, produzindo diversos tipos de documentos
geográficos de relacionamento de fenómenos.

4 � Local de trabalho � área do município de Vila Nova de
Poiares.

5 � Remunerações � conforme o estipulado no anexo II do De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, cujos índice foram
reformulados pelo Decreto-Lei n.º 54/2003, de 26 de Março.

6 � Condições de candidatura � poderão concorrer todos os indi-
víduos que reunam os seguintes requisitos:

Requisitos gerais � os exigidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

Requisitos especiais:

Referência 1 � licenciatura em Arquitectura;
Referência 2 � licenciatura em Engenharia Geográfica.

7 � Formalização de candidaturas � deverão ser formalizadas
mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Poiares, podendo ser entregues pessoalmente ou re-
metidas por correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo
fixado e dele constando os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número, validade e data do bilhete
de identidade, bem como o serviço que o emitiu, residência,
telefone e número fiscal de contribuinte), situação militar;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Os candidatos poderão especificar quaisquer circunstâncias que
considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal.

7.1 � O requerimento deverá ser acompanhado sob pena de ex-
clusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das ha-
bilitações literárias;

b) Documentos comprovativos dos requisitos gerais, os quais
poderão ser dispensados para admissão ao concurso se os
candidatos declararem, sob compromisso de honra, no mes-
mo requerimento e em alíneas separadas, da situação em que
se encontram relativamente a cada uma das alíneas a), b),
d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, exceptuando a alínea c);

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Fotocópia do cartão de contribuinte.

7.2 � O candidato com deficiência, abrangido pelo Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, tem preferência, em igualdade de clas-
sificação, prevalecendo esta sobre qualquer outra preferência legal.

7.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

8 � Métodos de selecção � os candidatos serão seleccionados
mediante a aplicação dos seguintes métodos:

8.1 � Prova escrita de conhecimentos.
8.2 � Entrevista profissional de selecção.
8.1 � A prova escrita de conhecimentos (prova de consulta), visa

avaliar os conhecimentos gerais e específicos para o exercício da
função, será escrita, terá a duração de duas horas, com carácter elimi-
natório, quando a classificação nela obtida for inferior a 10 valores,
considerando-se, como tal por arredondamento as classificações infe-
riores a 9,5 valores e versará matéria constante da legislação seguin-
tes:

Quadro das competências dos órgãos dos municípios e das fre-
guesias � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime jurídico de férias, faltas e licenças dos funcionários e
agentes da Administração Pública � Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 70-A/
2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio;

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração
central regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Carta deontológica do serviço público � Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 18/93, publicada no Diário da República,
1.ª série-B, n.º 64, de 17 de Março;

Regulamento geral das edificações urbanas (RGEU) � Decreto-
-Lei n.º 38 382/51, de 7 de Agosto, com as alterações
introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 38 888/52, de 29 de
Agosto, 44 258/62, de 31 de Março, 45 027/63, de 13 de Maio,
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650/75, de 18 de Novembro, 463/85, de 4 de Novembro, e
61/93, de 3 de Março;

Normas técnicas destinadas a permitir a acessibilidade das pesso-
as com mobilidade condicionada (Decreto-Lei n.º 123/97, de
22 de Maio);

Regime jurídico de licenciamento municipal de obras particula-
res (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Julho,
e respectiva regulamentação constante das Portarias n.os 1105/
2001, 1108/2001, de 18 de Setembro, 1109/2001 a 1111/2001,
de 19 de Setembro, e 1136/2001, de 25 de Setembro).

8.2 � A entrevista profissional de selecção, terá a duração de 15
minutos e destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, versando sobre motivação para a função, sentido crítico,
capacidade para estabelecer objectivos organizacionais, enquadramento
funcional, conhecimentos sobre o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver e sobre a Administração Pública local.

A entrevista profissional de selecção será valorizada de acordo com
o seguinte critério:

Resposta favorável preferencialmente � 20 valores;
Resposta bastante favorável � 15 a 19 valores;
Resposta favorável � 10 a 14 valores;
Resposta favorável com reservas � 8 a 9 valores;
Resposta não favorável � menos de 8 valores.

9 � A classificação final resultará da média aritmética ponderadas
as classificações obtidas nos métodos de selecção aplicados, através
da seguinte fórmula:

PC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � As preferências a atender para a graduação dos concorrentes
em caso de igualdade de classificação, são as constantes do n.º 2 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � As provas de selecção realizar-se-ão nos Paços do Municí-
pio de Vila Nova de Poiares, em dia e hora a comunicar oportuna-
mente, por escrito e com a devida antecedência.

12 � A lista de candidatos admitidos e excluídos, bem como a lis-
ta de classificação final serão publicadas nos termos dos artigos 34.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo afixadas quan-
do for caso disso, no átrio da Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares.

13 � Constituição do júri:

Presidente do júri � Jaime Carlos Marta Soares, presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Teresa Boavista Cabral Matias de Carvalho,
vereadora, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Engenheiro Mário de Magalhães Maia, assessor da carreira
técnica superior.

Vogais suplentes:

Arquitecta Celma Cristina Pinto Gil, técnica superior de 2.ª
classe.

Dr.ª Deolinda Maria Rodrigues Gonçalves Ferreira,
vereadora.

14 � Do estágio:
14.1 � Regime de estágio � o estágio, terá a duração de um ano

e obedecerá às regras constantes do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

14.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva na Admi-
nistração Pública.

14.3 � Findo o período de estágio, os candidatos serão avaliados e
classificados por um júri com a mesma composição do presente con-
curso, e será traduzida numa escala de 0 a 20 valores, e atenderão os
seguintes factores:

Relatório de estágio a apresentar pelo estagiário, classificação
de serviço obtida durante o período de estágio e resultados da
formação profissional que venha a realizar.

15 � Os candidatos portadores de deficiência deverão declarar, sob
compromisso de honra, no requerimento de admissão ao concurso,
qual o tipo de deficiência, o grau de incapacidade e as capacidades de
expressão/comunicação, podendo juntar o documentos comprovativo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação. Despacho Conjunto, do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade proferido em 1 de Março de 2000.

2 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Jaime Carlos
Marta Soares. 3000133788

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de assistente administrativo principal do grupo de
pessoal administrativo.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 26 de Fevereiro de 2004 e no uso da competência que me
é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
assistente administrativo principal, da carreira de assistente adminis-
trativo do grupo de pessoal administrativo.

1 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento
das vagas indicadas pelo prazo de um ano a contar da data da publi-
cação da lista de classificação final.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � Local de trabalho � área do município de Vila Nova de
Poiares.

5 � Remuneração mensal � será o que resultar do novo
posicionamento na escala indiciária, em função do posicionamento
actual do candidato, nos termos 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, e as condições de trabalho e demais rega-
lias são as genericamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e
agentes da administração local.

6 � Condições de candidatura � poderão concorrer todos os indi-
víduos que reunam os seguintes requisitos:

Gerais � os mencionados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Especiais � os mencionados na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

7 � Formalização de candidaturas � estas deverão ser formaliza-
das mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Poiares, podendo ser entregues pessoalmente na
Secção de Pessoal, ou remetidas por correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo fixado e dele constando os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número, validade e data do bilhete
de identidade, bem como o serviço que o emitiu, residência,
código postal, telefone e número fiscal de contribuinte), si-
tuação militar;

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação

do Diário da República em que foi publicado o presente aviso;
d) Todos os candidatos deverão proceder à indicação da cate-

goria que possuem, serviço a que pertencem, tempo de ser-
viço efectivo na categoria, e a classificação de serviço dos
últimos três anos;

e) Os candidatos poderão especificar quaisquer circunstâncias que
considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mé-
rito ou de constituírem motivo de preferência legal.
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7.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
da seguinte documentação:

a) Declaração autenticada pelo serviço ou organismo de ori-
gem da existência do vínculo à função pública, a categoria
detida pelo candidato, posição indiciária e antiguidade na
categoria, na carreira e na função pública;

b) Curriculum vitae devidamente datado e assinado;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte;
d) Quaisquer outros documentos comprovativos das circunstân-

cias indicadas como relevantes para apreciação do mérito,
designadamente a frequência de cursos/acções de formação.

7.2 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

7.3 � Será dispensada a apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos  gerais previstos nas alíneas a), b), c), d), e)
e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde
que os candidatos declarem no requerimento a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos referidos requisitos.

7.4 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Poiares estão dispensados da apre-
sentação dos documentos comprovativos dos requisitos exigidos para
a admissão ao concurso desde que os mesmos constem do respectivo
processo individual.

8 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-
fissional de selecção.

8.1 � Na avaliação curricular serão observadas as seguintes regras
e valorizações de acordo com a seguinte fórmula:

HL + CS + FP + EP
AC = ��������

4

sendo que:

a) HL = habilitações literárias;
b) CS = classificação de serviço;
c) FP = formação profissional;
d) EP = experiência profissional.

As habilitações literárias serão ponderadas da seguinte forma:

Exigíveis às funções � 19 valores;
Superiores � 20 valores.

Na classificação de serviço em que serão considerados os últimos
três anos, será valorizada da seguinte forma:

Menção de Bom � 18 valores;
Menção de Muito bom � 20 valores.

Na formação profissional, serão avaliadas as acções de formação
ou cursos de aperfeiçoamento profissional, considerando o seguinte:

Sem formação � 10 valores;
Até 30 horas de formação � 15 valores;
> 30 horas ≤ 60 horas � 17 valores;
Mais de 60 horas � 20 valores.

A experiência profissional será valorada de 0 a 20 valores e será
ponderado o desempenho efectivo de funções na área de actividade
para o qual o concurso é aberto, efectuado do seguinte modo:

Tempo de serviço igual a três anos � 10 valores;
Tempo de serviço superior a três anos � 1 valor por cada ano

a mais, até ao máximo de 20 valores.

8.2 � A entrevista profissional de selecção � destina-se a avali-
ar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, versando sobre co-
nhecimentos gerais da administração local, interesse e motivação
profissional, capacidade de relacionamento e conhecimentos dos pro-
blemas e tarefas do conteúdo funcional do lugar a prover, sendo pon-
tuada de acordo com o seguinte critério:

Resposta favorável preferencialmente � 20 valores;
Resposta bastante favorável � 15 a 19 valores;
Resposta favorável � 10 a 14 valores;
Resposta favorável com reservas � 8 a 9 valores;
Resposta não favorável � menos de 8 valores.

9 � A classificação final resultará da média aritmética ponderadas
as classificações obtidas em cada um dos métodos de selecção através
da seguinte fórmula:

AC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � As preferências a atender para a graduação dos concorrentes
em caso de igualdade de classificação, são as constantes do n.º 2 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � As provas de selecção realizar-se-ão nos Paços do Municí-
pio de Vila Nova de Poiares, em dia e hora a comunicar oportuna-
mente, por escrito aos candidatos admitidos.

12 � A lista de candidatos admitidos e excluídos, bem como a lis-
ta de classificação final serão afixadas no átrio dos Paços do Municí-
pio ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, conforme as si-
tuações previstas nos artigos 33.º, 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � Constituição do júri:

Presidente do júri � Jaime Carlos Marta Soares, presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria Teresa Boavista Cabral Matias de Carvalho,
vereadora, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Paulo Duarte Fortunato Costa, chefe de secção, em regime
de substituição.

Vogais suplentes:

Dr.ª Paula Cristina da Silva Figueira Baptista, técnica supe-
rior de 2.ª classe (jurista).

Dr.ª Deolinda Maria Rodrigues Gonçalves Ferreira,
vereadora.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação. Despacho Conjunto, do Ministro Adjunto, do
Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública e da
Ministra para a Igualdade proferido em 1 de Março de 2000.

3 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, Jaime Carlos
Marta Soares. 3000133785

JUNTA DE FREGUESIA DE ALMACAVE

Aviso

Concurso externo de ingresso para auxiliar administrativo

António Manuel de Magalhães Rodrigues Lourenço, presidente da Junta
de Freguesia de Almacave do concelho de Lamego:

1 � Nos termos do disposto no n.º 6 do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, faz público que, por deliberação desta Junta
de Freguesia, de 20 de Fevereiro de 2004, se encontra aberto concur-
so externo, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da
publicação do presente aviso, destinando-se o mesmo ao preenchi-
mento de um lugar vago existente no quadro desta Junta de Freguesia,
conforme publicação no Apêndice n.º 13 ao Diário da República, 2.ª
série, n.º 27, de 2 de Fevereiro de 2004, para auxiliar administrativo,
do grupo de pessoal auxiliar.

2 � O concurso é válido para o lugar posto a concurso e caduca
com o preenchimento da mesma.

3 � O conteúdo funcional é o constante do Despacho  n.º 4/88,
da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de
Abril de 1989.

4 � O vencimento será o correspondente ao índice 125, escalão 1
do sistema retributivo da função pública, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio.

5 � O local de trabalho será a Junta de Freguesia de Almacave.
6 � Requisitos gerais de admissão � os constantes do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7 � Requisitos especiais de admissão � nos termos da alínea a) do

n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, o recrutamento faz-se de entre indivíduos habilitados com a es-
colaridade obrigatória.
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8 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos gerais e es-
pecíficos, complementados com a entrevista profissional de selecção.

8.1 � Prova de conhecimentos:

a) Gerais � versará sobre conhecimentos gerais ao nível das
habilitações exigidas, fazendo apelo quer aos conhecimentos
adquiridos no âmbito da escola, particularmente nas áreas de
português e matemática, resultantes da vivência do cidadão
comum � nos termos do programa de provas constantes do
anexo I a este aviso;

b) Específico � versará sobre matérias constantes do respecti-
vo programa de provas, descrito no anexo II a este aviso.

8.1.1 � A prova será pontuada de 0 a 20 valores e terá a duração
de 120 minutos.

8.2 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar numa es-
cala de 0 a 20 valores e numa relação interpessoal e de forma objec-
tiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos,
sendo apreciados e ponderados os seguintes factores:

Conhecimentos do conteúdo funcional do lugar, relacionamento
interpessoal e fluência verbal, capacidade de análise e síntese
e clareza de raciocínio.

9 � De acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e pondera-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, constarão de actas do júri, sendo as mesmas facultadas aos can-
didatos sempre que solicitadas.

10 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resul-
tará da média aritmética ponderada das classificações obtidas nos
métodos de selecção.

11 � As candidaturas deverão ser formalizadas no prazo fixado
através de requerimento escrito dirigido ao presidente da Junta de
Freguesia de Almacave e entregue pessoalmente nessa Junta durante
o horário normal de expediente, ou enviado pelo correio, em carta
registada com aviso de recepção, contando neste caso a data do regis-
to, para a Junta de Freguesia de Almacave, Apartado 218, 5100
Lamego.

Do requerimento devem constar obrigatoriamente os seguintes ele-
mentos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal,
situação militar, se for o caso, profissão, residência, código
postal e número de telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivos de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

11.1 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados de:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, actualizado e assinado;
c) Documentação que comprove os requisitos gerais exigidos

no n.º 6 deste aviso, podendo ser substituídos por declaração
no respectivo requerimento, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, da situação precisa em que o candidato
se encontra relativamente a cada um dos requisitos.

12 � A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicados, nos termos e prazo previstos nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � O júri do presente concurso tem a seguinte constituição:

Presidente � José João Teixeira Gomes.
Vogais efectivos:

Aniceto Simões Fernandes.
Olívia de Lurdes Santos Malaia.

Vogais suplentes:

António Carlos Rodrigues de Magalhães.
José Pinto Brás.

ANEXO I

Programa da prova de conhecimentos gerais � conhecimentos ao
nível das habilitações exigidas para o ingresso na carreira, fazendo

apelo aos conhecimentos adquiridos no âmbito escolar, designa-
damente, nas área de português e de matemática, resultante da vivência
do cidadão comum.

ANEXO II

Programa das provas de conhecimentos específicos:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração
pública:

Administração central, regional e local � direitos e deve-
res � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto
disciplinar);

Regime de férias, faltas e licenças de funcionários e agentes da
Administração Pública:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a nova re-
dacção introduzida pela Lei n.º 177/91, de 11 de Agosto
(férias, faltas e licenças).

Atribuições e competências próprias das freguesias:

Administração central, regional e local � caracterização �
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (com-
petências e regime jurídico do funcionamento das fregue-
sias).

4 de Março de 2004. � O Presidente da Câmara, António Manuel
de Magalhães Rodrigues Lourenço. 1000252168

JUNTA DE FREGUESIA DA LUZ

Aviso n.º 1/2004

Concurso externo de ingresso para dois lugares
de cantoneiro de limpeza

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta
Junta de Freguesia, tomada na sua reunião, realizada no passado dia
25 de Fevereiro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso de dois lugares de cantoneiro de limpeza.

1 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/
89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, e 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

2 � Número de lugares a preencher por candidatos com deficiên-
cia � nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, é garantida a reserva de um lugar para candidatos
com deficiência (para efeitos de aplicação do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, consideram-se pessoas com deficiência as que se
enquadrem no descrito no n.º 1, do artigo 2.º do referido diploma).

3 � O concurso é válido para as vagas indicadas e para as que vi-
erem a verificar-se no prazo de um ano, a contar da data da publica-
ção da lista de classificação final.

4 � Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos que reunam,
até término do prazo fixado para apresentação das candidaturas, os
seguintes requisitos:

4.1 � Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

4.2 � Requisitos especiais � escolaridade obrigatória como habi-
litações mínimas exigidas.

5 � Local de trabalho � toda a área da freguesia da Luz.
6 � O vencimento é o correspondente ao índice 152, 471,70 euros.
7 � O conteúdo funcional � inerente à respectiva categoria, de

acordo com a alínea e) do n.º 1 do Despacho n.º 4/88, da Secretaria
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de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de
1989.

8 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Membros efectivos � Manuel Domingos Borba, presidente da
Junta de Freguesia; João Augusto de Miranda Arribança, secre-
tário, e José Augusto Marreiros da Luz, tesoureiro do referido
órgão autárquico.

Membros suplentes � José da Encarnação Cintra, presidente da
Assembleia de Freguesia, e Maria Luísa Oliveira Duarte Jesus
João, assistente administrativa especialista, do quadro de pes-
soal da Junta de Freguesia.

9 � Métodos de selecção � prestação de provas práticas de co-
nhecimentos e entrevista profissional de selecção.

9.1 � Programa das provas práticas � remoção de lixos e varre-
dura de um arruamento numa extensão de 50 metros.

Duração � três horas.
Nesta prova serão ponderadas a técnica e a rapidez de execução,

bem como a perfeição final do trabalho.
9.2 � A classificação da entrevista resulta da média aritmética dos

resultados obtidos nos factores de apreciação, com arredondamento
até às centésimas, constante nas fichas criadas para o efeito e visa
avaliar numa relação interpessoal e forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos necessárias ao exercí-
cio das funções em que os factores de apreciação serão os seguintes:

Um � qualidade da experiência profissional;
Dois � capacidade de expressão e comunicação;
Três � preocupação pela valorização e actualização profissio-

nais;
Quatro � sentido crítico;
Cinco � motivação para a função.

Um � qualidade da experiência profissional � este factor consi-
derará o nível de conhecimentos profissionais apreendidos no exercí-
cio de actividades anteriores ao concurso e a sua utilidade para o
exercício das funções a que concorre.

Dois � capacidade de expressão e comunicação � este factor ava-
liará os conhecimentos do candidato com um desenvolvimento inte-
lectual ao nível da habilitação exigida e domínio de vários temas da
actualidade, utilizando uma linguagem verbal, precisa e adequada.

Três � preocupação pela valorização e actualização profissionais �
esta factor visa detectar o interesse dos candidatos pelas funções ine-
rentes à carreira em que este está inserido, através de acções de for-
mação frequentadas, documentação consultada, leituras e o interesse
em estar actualizado.

Quatro � sentido crítico � este factor procura determinar a ca-
pacidade de tomada de opções e sua fundamentação e capacidade de
argumentação, aspectos decisivos para o desenvolvimento de funções
inerentes às tarefas a desempenhar.

Cinco � motivação para a função � este factor avalia o grau de
motivação para a função e os seus interesse profissionais.

A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resultará da
média aritmética simples das classificações obtidas em todos os mé-
todos de selecção de acordo com a seguinte fórmula:

PP + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
PP = prova prática;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.3 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

10 � Em caso de igualdade de classificação, aplicar-se-ão os crité-
rios previstos no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

11 � Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplica-
ção dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta
de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos, sempre que solicitada.

12 � Formalização das candidaturas:
12.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento em folha normalizada, tamanho A4, dirigido ao presidente
da Junta de Freguesia da Luz, podendo ser entregues pessoalmente na
secretaria da Junta de Freguesia, no horário normal de expediente, ou

remetidas pelo correio, com aviso de recepção, expedidas até ao ter-
mo do prazo fixado, do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, nacionalidade, número, data de emissão e vali-
dade do bilhete de identidade, bem como a entidade que o
emitiu), número fiscal de contribuinte, situação militar, quan-
do for caso disso, residência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-

rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem na apreciação de mérito ou de constituir motivo
de preferência legal, os quais, todavia, só serão tidos em conta
pelo júri se devidamente comprovados.

12.2 � No caso de candidatos com deficiência, para efeitos de
admissão a concurso, devem declarar no requerimento de admissão,
sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo
de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do documento
comprovativo. Os candidatos, portadores de deficiência, devem ainda
mencionar no requerimento de admissão, todos os elementos neces-
sários à adequação, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de
comunicação/expressão, do processo de selecção à respectiva defi-
ciência.

13 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamente
acompanhados da seguinte documentação:

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte.

14 � É dispensada nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que se referem as alíneas a), b), d), e)
e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, deven-
do os candidatos declarar nos respectivos requerimentos, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos requisitos menciona-
dos nas referidas alíneas.

15 � O disposto no número antecedente não impede que o júri
exija aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos requeri-
mento, serão punidas nos termos da lei.

17 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e as de classi-
ficação final serão afixadas, para consulta, na secretaria da Junta de
Freguesia da Luz, ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, de
conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

4 de Março de 2004. � O Presidente da Junta, Manuel Domingos
Borba. 1000252199

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARGARIDA DA SERRA

Aviso

Concurso externo de ingresso de provimento
para um lugar de assistente administrativo

Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação da Junta
de Freguesia de 17 de Julho de 2003 e nos termos do disposto nos
artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicá-
vel à administração local por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25
de Junho, encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de um lugar de assistente
administrativo, da carreira de assistente administrativo, pertencente
ao quadro do pessoal próprio desta autarquia, e ao serviço da Junta de
Freguesia, remunerado pelo índice 195 da escala indiciária para as
carreiras de regime geral da função pública, actualmente no valor de
605,14 euros.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
poderão ser opositores ao concurso acima referenciado pessoas com
deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%
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possuidores dos requisitos referenciados no ponto 2.1 e 2.2, os quais
em caso de igualdade de classificação têm preferência, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal.

O concurso reger-se-á nomeadamente, pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e em conformidade com o
disposto no seu artigo 27.º se faz constar:

1 � O concurso é de provimento, válido para a vaga existente,
caducando com o preenchimento da mesma.

2 � Podem concorrer indivíduos que reúnam os seguintes requisi-
tos:

2.1 � Gerais � os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98.

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

2.2 � Especiais � de acordo com o artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, poderão ser opositores a concurso
indivíduos possuidores do 11.º ano de escolaridade ou equivalente.

3 � Os métodos de selecção dos concorrentes são:

Prova teórica escrita de conhecimentos gerais e de conhecimen-
tos específicos, ambas eliminatórias de per si e entrevista pro-
fissional de selecção.

A entrevista destina-se a avaliar numa relação interpessoal de for-
ma objectiva e sistemática as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos e irão ser ponderadas a qualidade e capacidade da experi-
ência profissional, preocupação pela valorização profissional e capa-
cidade de expressão e fluência verbal, motivação e interesse.

3.1 � Sistema de classificação final � o ordenamento final dos
concorrentes, pela aplicação dos métodos de selecção atrás mencio-
nados, será expresso de 0 a 20 valores.

Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores, con-
siderando-se excluídos os candidatos que, nas fases ou métodos de
selecção eliminatórios ou na classificação final, obtenham classifica-
ção inferiores a 9,5 valores e será obtida através da seguinte fórmula:

P. C. G. + P. C. E. + E. P. S.
C. F. = ������������

3

sendo:

P. C. G. � prova de conhecimentos gerais;
P. C. E. � prova de conhecimentos específicos;
E. P. S. � entrevista profissional de selecção.

4 � Programa das provas:

A prova de conhecimentos gerais (com carácter eliminatório)
terá a duração de duas horas consistirá na resolução escrita de
um questionário sobre a legislação abaixo indicada e na redac-
ção de dois textos de acordo com informação previamente
fornecida aos candidatos.

Programa das provas de conhecimentos gerais:

Regime de férias, faltas e licenças dos funcionários e agen-
tes da administração central, regional e local;

Estatuto disciplinar;
Legislação a consultar � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de

Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio; Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11
de Maio, e Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

Programa das provas de conhecimentos específicos � a prova
teórica de conhecimentos específicos com a duração de duas
horas versará sobre as seguintes matérias:

Código do Procedimento Administrativo;
Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municí-

pios e das freguesias e respectivas competências;

Finanças locais;
Legislação a consultar � Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, Lei n.º 42/98, de 6 de Agos-
to, com as alterações introduzidas pelas Lei n.º 87-B/98,
de 31 de Dezembro, Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, Lei
n.º 15/2001, de 5 de Junho, e Lei n.º 94/2001, de 20 de
Agosto.

5 � Constituição do júri do concurso:

Efectivos:
Presidente � Filipe dos Santos, presidente da Junta de Fregue-

sia.
Vogais:

Josélia Maria Luís, tesoureira da Junta de Freguesia, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Joaquim Maria Chainho, secretário da Junta de Freguesia.

Suplentes:
Vogais:

Maria Adelaide Rodrigues dos Santos Gamito, assistente
administrativa especialista da CMG.

Rui Ruas, chefe da Divisão Financeira da CMG.

6 � Descrição breve do conteúdo funcional do lugar a prover � o
referenciado no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989, tais como, assegura
a transmissão da comunicação entre os vários órgãos, entre estes e os
particulares, através de registo, redacção, classificação e arquivo de
expediente e outras formas de comunicação, etc.

6.1 � Área funcional � administrativa.
7 � Local de trabalho � edifício sede da Junta de Freguesia.
8 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-

mente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administra-
ção local.

9 � Formalização da candidatura � a candidatura deverá ser for-
malizada em requerimento dirigido ao presidente da Junta de Fregue-
sia e dele deverão constar o nome completo, estado civil, data de
nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão, habilitações
literárias, número, data e serviço do bilhete de identidade, número de
contribuinte, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo, para Largo
João de Deus CCI 3029, 7570-777 Santa Margarida da Serra.

10 � Instrução do requerimento � o requerimento em que solici-
tada a admissão ao concurso deverá ser instruído com os documentos
comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2.1, podendo ser dis-
pensada a sua apresentação para admissão a concurso, se o candidato
declarar no próprio requerimento, em alíneas separadas, sob compro-
misso de honra, a situação precisa em que se encontra relativamente
a cada um dos requisitos. Os funcionários e agentes pertencentes a
esta Junta estão dispensados da apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos que constem do respectivo processo
individual.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
gerais de admissão ou da declaração sob compromisso de honra deter-
mina a exclusão do concurso.

10.1 � Os candidatos com deficiência deverão declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, devendo ainda mencionar no
respectivo requerimento todos os elementos necessários ao cumpri-
mento do disposto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

11 � Documentos de apresentação obrigatória � é obrigatória sob
pena de exclusão a junção do certificado de habilitações literárias
original ou fotocópia autenticada pelo notário quando remetida pelo
correio ou ainda fotocópia cuja autenticidade seja confirmada na se-
cretaria da Junta de Freguesia no acto da entrega da candidatura con-
tra a apresentação do original, ou da fotocópia autenticada pelo no-
tário nos termos do Decreto-Lei n.º 48/88, de 17 de Fevereiro.

12 � Os candidatos com o requerimento a solicitar a admissão ao
concurso, poderão apresentar declarações em que especifiquem quais-
quer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só
poderão ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.

12.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectivo fórmula



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 71 � 24 de Março de 2004 6445

classificativa, constam das actas de reuniões do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

14 � Local de afixação da relação de candidatos e lista de classi-
ficação final � edifício sede da freguesia.

15 � Consulta ao CEFA � em resultado da consulta ao Centro de
Estudos e Formação Autárquica, verificou-se que não houve nenhuma
afectação de diplomados com o curso do CEFA (ofício n.º 548, de 9
de Fevereiro de 2004).

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

25 de Fevereiro de 2004. � O Presidente da Junta, Filipe dos
Santos. 1000252167

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para um lugar
de engenheiro assessor principal

Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, em reunião de 18 de Feve-
reiro de 2004, deliberou por unanimidade e escrutínio secreto nomear
Luís Filipe Rolim Oliveira, candidato do concurso acima referenciado,
aberto por aviso datado de 17 de Dezembro de 2003, para o lugar de
engenheiro assessor principal, escalão 1, índice 710. (Isento de fisca-
lização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

O candidato deverá tomar posse nos 20 dias imediatos ao da publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

25 de Fevereiro de 2004. � O Administrador, José Luís Ribeiro
Cardoso. 3000133950

Aviso

Nomeação definitiva

Para os devidos efeitos torna-se público que o conselho de admi-
nistração destes Serviços Municipalizados, em reunião de 3 de Março
de 2004, deliberou nomear definitivamente os funcionários José
Fernando Martins Adolfo e Paulo Jorge Almeida Santos Ribeiro, nos
lugares de pedreiro e auxiliar de serviços gerais, para que haviam sido
nomeados provisoriamente em 10 de Fevereiro e 11 de Fevereiro de
2003.

5 de Março de 2004. � O Administrador, José Luís Ribeiro Car-
doso. 3000133951

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Aviso

Reclassificações profissionais

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por
deliberação de 19 de Fevereiro de 2004 do conselho de administra-
ção, e nos termos e ao abrigo do da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do ar-
tigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, Márcia Ma-
ria Vagos dos Reis Carvalho foi nomeada técnico superior de 2.ª
classe � engenheiro biotecnologo, em comissão de serviço extraor-
dinária, pelo período de um ano, em conformidade com o disposto
no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9
de Setembro, ficando posicionada no escalão 1, com produção de
efeitos a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Fevereiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves. 1000252201

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Instituto Português da Qualidade

Aviso
Rectificação ao despacho de aprovação

de modelo n.º 101.21.03.3.25

No despacho de aprovação de modelo n.º 101.21.03.3.25, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 200, de 30 de Agosto de 2003,
os números inscritos no símbolo de aprovação de modelo estão erra-
dos, pelo que solicitamos a sua rectificação como a seguir se indica:

Onde se lê:

P
Deve ler-se:

P
29 de Setembro de 2003. � O Administrador, Carlos Nieto de

Castro. 3000118428

Aviso
Rectificação ao despacho de aprovação

de modelo n.º 245.05.03.3.46

No Diário da República, 3.ª série, n.º 263/2003, de 13 de Novem-
bro, página 24 362, foi publicado com inexactidão o despacho de
aprovação de modelo n.º 245.05.03.3.46.

Assim, onde se lê: «classe de exactidão � 1,6» deve ler-se «Classe
de exactidão � 1,0».

8 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Carlos Ganopa. 3000127685

Aviso
Rectificação ao despacho de aprovação

de modelo n.º 245.05.03.3.38

No Diário da República, 3.ª série, n.º 270/2003, de 21 de Novem-
bro, página 25 021, foi publicado com inexactidão o despacho de
aprovação de modelo n.º 245.05.03.3.38.

Assim, onde se lê: «modelo 611.20.63» deve ler-se «modelo 611.10.63».

8 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Carlos Ganopa. 3000127687

Aviso
Rectificação ao despacho de aprovação

de modelo n.º 245.05.03.3.35

No Diário da República, 3.ª série, n.º 270/2003, de 21 de Novem-
bro, página 25 020, foi publicado com inexactidão o despacho de
aprovação de modelo n.º 245.05.03.3.35.

Assim, onde se lê: «classe de exactidão � 1,0» deve ler-se «Classe
de exactidão � 1,6».

8 de Janeiro de 2004. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Carlos Ganopa. 3000127689

JUNTA DE FREGUESIA DE SEDA

Despacho n.º 1/2003
Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 40, de 17 de Fevereiro de
2004, a p. 3776, foi publicado com inexactidão o despacho n.º 1/
2003 da Junta de Freguesia de Seda. Assim, onde se lê «a partir de 23
de Dezembro de 2003, inclusive» deverá ler-se «a partir de 5 de Ja-
neiro de 2004, inclusive».

5 de Março de 2004. � O Presidente da Junta, Alexandre dos Anjos
Rosa. 1000252198

03

201.21/25

03

101.21/25
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

FÁBRICA PORTUGAL, S. A.

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, 524, Sabugo,
Pêro Pinheiro

Capital social: € 11 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 1821.

Pessoa colectiva n.º 500107467.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral anual, no local
da sede, no dia 29 de Abril de 2004, pelas 14 horas e 30 minutos,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2003;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Deliberar sobre a eleição dos membros do conselho fiscal.

Serão colocadas à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social,
no prazo legal, as propostas a submeter pelo conselho de administra-
ção à assembleia geral, os relatórios que legalmente a devem acompa-
nhar e demais elementos de informação preparatória.

Informam-se ainda os Srs. Accionistas de que constituem a assembleia
geral todos os accionistas titulares de, pelo menos, 60 acções,
correspondendo a cada 60 acções um voto.

Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral deve-
rão comprovar, até oito dias antes da assembleia geral, terem as res-
pectivas acções averbadas, registadas ou depositadas na sociedade ou
numa instituição legalmente autorizada para o efeito, e assim se
manterem até à data da realização desta.

Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se repre-
sentar na assembleia geral, contando que o representante seja um
membro do conselho de administração, o cônjuge, ascendente ou des-
cendente do accionista ou outro accionista, bastando como instru-
mento de representação voluntária uma carta com assinatura dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

As cartas de representação dos accionistas que sejam pessoas co-
lectivas comunicando o nome de quem as representará deverão ser
dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral, solicitando-se
que sejam remetidas com essa indicação para a Avenida do Marqu-
ês de Pombal, 524, Sabugo, Pêro Pinheiro, até às 17 horas do pe-
núltimo dia útil anterior ao fixado para a reunião da assembleia
geral.

11 de Março de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Pedro Baptista Bessone Basto. 3000134721

LUBRIDÃO � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, S. A.

Sede: Parque Industrial de Coimbrões, freguesia de São João
da Lourosa, concelho de Viseu

Capital social: € 1 346 760

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o
n.º 1261.

Pessoa colectiva n.º 501442758.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da sociedade LUBRIDÃO � Comér-
cio de Combustíveis e Lubrificantes, S. A., pessoa colectiva
n.º 501442758, matriculada na Conservatória do Registo Comercial

de Viseu sob o n.º 1261 e sede no Parque Industrial de Coimbrões,
lote 73, em Viseu, a fim de reunir na sede social no dia 26 de Abril de
2004, pela 9 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Aditamento de um artigo 10.º ao pacto social para
o qual é sugerida a seguinte redacção:

Os lucros sociais terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.

15 de Março de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000134853

MERLONI ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Sede: Estrada Principal das Praias do Sado, Setúbal

Capital social: € 16 825 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 1502.

Pessoa colectiva n.º 500828822.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral anual, no local
da sede, no dia 28 de Abril de 2004, pelas 9 horas e 30 minutos, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre relatório de gestão e as contas do exercício
referentes ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2003;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Serão colocadas à diposição dos Srs. Accionistas, na sede social, no
prazo legal, as propostas a submeter pelo conselho de administração
à assembleia geral, os relatórios que legalmente a devem acompanhar
e demais elementos de informação preparatória.

Informam-se ainda os Srs. Accionistas de que constituem a assembleia
geral todos os accionistas com pelo menos 20 acções, correspondendo
a cada 20 acções um voto.

Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral de-
verão comprovar, até oito dias antes da realização da assembleia
geral ou da sua confirmação, que as respectivas acções ou títulos de
subscrição que as substituam se encontram averbadas em seu nome e
nos registos da sociedade ou depositadas numa instituição de crédi-
to, devendo, neste caso, comprovar o depósito através de declara-
ção por ela emitida e que a sociedade deverá receber dentro daquele
prazo.

Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se repre-
sentar na assembleia geral, contando que o representante seja um
membro do conselho de administração, o cônjuge, ascendente ou des-
cendente do accionista ou outro accionista, bastando como instru-
mento de representação voluntária uma carta com assinatura dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral.

As cartas de representação dos accionistas que sejam pessoas co-
lectivas, comunicando o nome de quem as representará, deverão ser
dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral.

11 de Março de 2004. � Pelo Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, o Secretário, Giovanni Maria Incisa di Camerana.

3000134714

TALES � ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
PARTICULAR, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 377.º, n.º 1, do Código das Socie-
dades Comerciais, convoco os Srs. Accionistas da sociedade TALES �
Estabelecimentos de Ensino Particular, S. A., com sede na Rua de São
Mateus, lote R, 19, rés-do-chão, na Pontinha, concelho e freguesia
de Odivelas, pessoa colectiva n.º 500278628, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Loures sob o n.º 1207, com o capi-
tal social de € 1 000 000, totalmente realizado, para uma assembleia
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geral a realizar na sede, no próximo dia 3 de Maio de 2004, pelas
15 horas, com a seguinte ordem do dia:

1.º Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-
dade;

2.º Aprovação do relatório de gestão e das contas dos exercícios
relativos aos anos de 2002 e 2003;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Eleição do novo elemento que integrará o conselho de ad-

ministração em substituição do falecido presidente deste ór-
gão e designação do presidente respectivo;

5.º Designação do presidente e do secretário da mesa da
assembleia geral.

A participação e o exercício do direito de voto na assembleia
geral obedecem ao disposto nos artigos 10.º a 16.º do contrato de
sociedade.

5 de Março de 2004. � O Secretário da Assembleia Geral, por
demissão do respectivo presidente, Pedro Manuel Godinho Félix.

3000134862

T. I. TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S. A.

Sede social: Praceta das Descobertas, 8, Porto da Paiã,
1679-017 Pontinha

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Odivelas sob
o n.º 9859.

Pessoa colectiva n.º 501848487.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convido os Srs. Accionistas a
reunirem-se em assembleia geral no próximo dia 28 de Abril de 2004,
pelas 15 horas, nas suas instalações na Praceta das Descobertas, 8,
Porto da Paiã, 1679-017 Pontinha, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e
demonstração de resultados da socieade e parecer do fiscal
único respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro
de 2003;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a sociedade.

16 de Março de 2004. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Carlos Alberto Vidal dos Santos Ferreira. 3000134571

FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO TERESA REGOJO
PARA O DESENVOLVIMENTO

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 89 do livro
n.º 486-D das notas do 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi instituída
por tempo indeterminado a Fundação com a denominação em epígrafe,
com sede na Rua do Desterro, 31, freguesia de Santa Justa, em Lisboa.

A Fundação tem a natureza de fundação de solidariedade social, tendo
por objecto fundamental a promoção do desenvolvimento integrado
dos povos, pessoas e ou classes carenciadas ou desprotegidas nas áreas
da saúde, educação, e sócio-económico e cultural.

A Fundação não tem fins lucrativos.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2003. � A Ajudante, Maria Antonieta
Rodrigues dos Ramos Garcia Domingues. 3000130996

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � Certifico que, por escritura lavrada em 24 de Ja-
neiro de 2004 no livro de escrituras diversas n.º 51-A, a fls. 18 e 18 v.º,
foi constituída uma associação denominada Associação de Moradores
do Bairro Agra do Amial. Assim, onde se lê «com sede no Bairro do
Amial, Paranhos, Porto» deve ler-se «com sede no Bairro Agra do
Amial, Paranhos, Porto».

18 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês Borges
de Almeida Gouveia de Paiva. 3000133365
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ALBERGARIA-A-VELHA

CCASTRO � BIJUTARIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Três, rés-do-chão, loja A, Alagoa,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 1125/040123; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 22/040123.

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro de 2004, a fl. 125 do
livro n.º 265-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Coimbra, já depositada na respectiva pasta, foi consti-
tuída por Ana Cristina Baptista de Castro a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CCASTRO � Bijutarias, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no Edifício Três, rés-do-chão, loja A,
na Alagoa, vila, freguesia e concelho de Albergaria-a-Velha.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de acessórios de moda,
vestuário, calçado e cosméticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia Ana Cristina Baptista de Castro.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixados.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dela sócia Ana Cristina Baptista de
Castro, desde já nomeada gerente, ou ainda a cargo de outras pesso-
as estranhas à sociedade que venham a ser por ela sócia designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e ALD, bem como tomar de arren-
damento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos

praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme

23 de Janeiro de 2004. � O Conservador, António Carvalho dos
Santos. 2002719101

ANADIA

INDEX � INDÚSTRIA E EXPLORAÇÃO
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 494/
770318; identificação de pessoa colectiva n.º 500606170; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 66; número e data da apresentação: 4/
20031212.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo:
Recondução dos gerentes para o triénio de 2004-2006.
Data da deliberação: 29 de Novembro de 2003.
Designados: António Macedo Moreira dos Santos, David Freitas

Antunes e João Manuel Nunes Vilhena.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 2004914190

AVEIRO

CHURRASQUEIRA DO MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2569;
identificação de pessoa colectiva n.º 502428848; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 16/291203.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
2094,95 euros para 90 000 euros, realizado em dinheiro pelos só-
cios, Manuel Rodrigues Cerveira e Albino de Almeida Duarte, cada
um com 29 068,91 euros, Manuel Marques Portela com 29 068,90 eu-
ros, para reforço das suas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 90 000 euros correspondente à
soma das seguintes quotas, duas do valor nominal de 29 767 euros e
23 cêntimos, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Rodri-
gues Cerveira e Albino de Almeida Duarte, outra do valor nominal
de 29 767 euros e 22 cêntimos, pertencente ao sócio Manuel Mar-
ques Portela, e a outra em comum aos três sócios no valor de 698 eu-
ros e 32 cêntimos.

Foi depositado o texto completo o estatuto na redacção actuali-
zada.

21 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria da Graça
Tomás Ferreira. 2003691600

CASTELO DE PAIVA

AUTO TRÊS DE JANEIRO � REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Professor Egas Moniz, 215, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula 186/
940308; identificação de pessoa colectiva n.º 503162949; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/20040119.

Certifico a reprodução integral da inscrição n.º 6:
N.º 6 � Apresentação n.º 4/20040119.
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Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza
de Vasconcelos Oliveira. 2001968710

IRMÃOS SOARES MENDES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sá, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 407/20010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505689430;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20040120.

Certifico a reprodução integral da inscrição n.º 2:
N.º 2 � Apresentação n.º 4/20040120.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, Artur José Beleza
de Vasconcelos Oliveira. 2001968728

ESPINHO

ANDRADE & HERICSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1300/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504162900; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 7/991118; entrada 263/300603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e por acta de
10 de Novembro de 1999 da assembleia geral, foi aumentado o ca-
pital social de 400 000$ para 1 002 410$ e redenominado para
5000 euros, subscrito em dinheiro e em reforço da quota dos sócios
tendo sido, em consequência, alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, ficando este com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, António
Joaquim Teixeira de Andrade e José António Hericson Alves.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Mais certifico que foram depositados os documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 2002.

Está conforme.

31 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da
Silva Maia. 2002760080

ÍLHAVO

SONDAR � AMOSTRAGENS E TECNOLOGIA
DO AR, L.DA

Sede: Centro Empresarial da Gafanha, Rua de Goa, 2.º,
bloco C, escritório 20, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1613/
040115; identificação de pessoa colectiva n.º 504057090; número e
data da apresentação: 3/040115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 3/040115.
Alteração parcial do pacto: alterado artigo 2.º, n.º 1.
Sede: Centro Empresarial da Gafanha, Rua de Goa, 2.º, bloco C,

escritório 20, freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

Foi depositado na pasta respectiva o pacto social na sua redacção
actualizada.

15 de Janeiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002968390

TFCG � EMPREENDIMENTOS CERÂMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1521/
021209; identificação de pessoa colectiva n.º 503604550.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas relativas ao ano de 2002.

Conferi, está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970165

TFCG � EMPREENDIMENTOS CERÂMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1521/
021209; identificação de pessoa colectiva n.º 503604550.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas relativas ao ano de 2001.

Conferi, está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970157

TFCG � EMPREENDIMENTOS CERÂMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1521/
021209; identificação de pessoa colectiva n.º 503604550.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas relativas ao ano de 1998.

Conferi, está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970122

TFCG � EMPREENDIMENTOS CERÂMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1521/
021209; identificação de pessoa colectiva n.º 503604550.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas relativas ao ano de 1999.

Conferi, está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970130

TFCG � EMPREENDIMENTOS CERÂMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1521/
021209; identificação de pessoa colectiva n.º 503604550.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas relativas ao ano de 2000.

Conferi, está conforme.

5 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 2002970149

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 24, de 29 de Janeiro de 2004, a p. 2264-(14), foi publicada
com inexactidão a denominação da sociedade Atasca de Lareira, Vi-
nhos e Petiscos, L.da Assim, a denominação correcta é a atrás men-
cionada, e não como foi publicada. 3000133923

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 22, de
27 de Janeiro de 2004, a p. 1991, foi publicada com inexactidão a
denominação da sociedade ARTINJECT � Artigos de Fundição In-
jectada de Metais e de Arte, L.da Assim, a denominação correcta é
a atrás mencionada, e não como foi publicada. 3000133924



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 71 � 24 de Março de 2004 6453

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 24, de 29 de Janeiro de 2004, a p. 2264-(9), foi publicado
com inexactidão o número da matrícula da Caso Único � Mediação
Imobiliária, L.da Assim, onde se lê «Matrícula n.º 4212/020222» deve
ler-se «Matrícula n.º 4211/020222». 3000133926

RESTAURANTE E RESIDENCIAL PINHEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1679/840704; identificação de pessoa colectiva n.º 501497781;
data da apresentação: 030630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do ano de 2002
(acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados, relató-
rio de gestão, balanço, demonstração dos resultados líquidos e anexo
ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

29 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2002675147

SÃO JOÃO DA MADEIRA

CONSULTÓRIOS DE PSICOLOGIA E SAÚDE
DR.A CONCEIÇÃO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2150/20040129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20040129.

Certifico que entre Pedro Miguel de Oliveira Resende Santos e
sua mulher, Maria da Conceição Martins da Costa, casados no re-
gime de comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia e conce-
lho de Santa Maria da Feira, e ela da freguesia de Arrifana, deste
concelho e residentes na Rua do Professor Vicente Coelho, 1501,
freguesia de Travanca, concelho de Santa Maria da Feira, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Consultórios de Psicologia e Saúde
Dr.ª Conceição Costa, L.da, tem a sua sede na Rua de João de Deus,
155, piso 1, sala 20, da freguesia e concelho de São João da Madei-
ra.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim criar ou en-
cerrar filiais, sucursais ou outras formas de representação social, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em psicologia e outras activida-
des de saúde humana.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 22 250 euros, dividido em duas quotas iguais de 11 125 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente pela gerência.

2 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria da Concei-
ção Martins da Costa, desde já nomeada gerente.

3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos pela assinatura de um gerente.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

5 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis e imóveis, designa-

damente viaturas automóveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer prédios, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;

d) Adquirir ou alienar participações no capital de outras socieda-
des;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao décuplo das suas
quotas.

6.º

A sociedade poderá proceder à amortização das quotas sociais, nos
casos previstos na lei, designadamente os seguintes:

a) Quando da cessão a estranhos, a ascendentes ou descendentes,
sem o consentimento da sociedade;

b) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resultante
de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;

c) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa
falida ou insolvente; e

d) Quando qualquer sócio, por si ou interposta pessoa fizer, direc-
ta ou indirectamente, concorrência desleal à sociedade.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040820

MARCO DIAS & FERNANDO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2151/20040202; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20040202.

Certifico que entre Marco António de Oliveira Dias, casado com
Diana Andrea Dias Duarte da Costa Oliveira Dias no regime da co-
munhão de adquiridos, natural da freguesia da Sé, concelho do Por-
to, residente na Avenida do Dr. Renato Araújo, 491, 6.º, esquerdo,
São João da Madeira, e Fernando Manuel Santos Oliveira, casado
com Carla Adelaide da Silva Tavares Oliveira no regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia de Miragaia, concelho do
Porto, residente na Rua do Dr. José Pinol, 33, 2.º, direito, freguesia
de Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marco Dias & Fernando Oliveira, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade terá a sua sede na Rua de João de Deus, 90, freguesia
e concelho de São João da Madeira.

Mediante simples deliberação em assembleia geral, a gerência da
sociedade pode transferir a sua sede para qualquer outro local ou
concelho.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de restaurantes e snack-bar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Mar-
co António de Oliveira Dias e Fernando Manuel Santos Oliveira.

ARTIGO 5.º

A sua duração é por tempo indeterminado e tem o seu início em
16 de Janeiro de 2004.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua administração ficam a cargo
dos dois sócios desde já nomeados gerentes e remunerados ou não
conforme vier a ser acordado em assembleia geral.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade nos ac-
tos e contratos de gestão normal é suficiente a assinatura de um dos
gerentes.
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3 � É necessária a autorização da assembleia geral para a prática
dos seguintes actos ou contratos:

a) Compra ou venda de bens imóveis;
b) Compra ou venda de participações em outras sociedades;
c) Hipotecas ou constituição de penhor sobre bens da sociedade e

prestação de garantias ou avales em nome da sociedade.

ARTIGO 7.º

É vedado aos sócios constituir a sua quota em garantia ou caução
de alguma obrigação pessoal.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 9.º

A cessão ou transmissão de quotas entre sócios é livre. Na cessão
ou transmissão de quotas a estranhos têm preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo os sócios não cedentes.

ARTIGO 10.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sobrevivos ou com os herdeiros do falecido
ou com o representante legal do incapaz, devendo aqueles de entre
si nomearem um, que a todos represente na sociedade, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva formalida-
des especiais serão convocadas por carta registada, dirigida aos só-
cios, com a antecedência de 15 dias.

ARTIGO 12.º

No caso de dissolução da sociedade são nomeados liquidatários
ambos os sócios.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040863

MEDICINA LABORATORIAL DR. LUÍS AGUIAR
SOARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 679/771018; identificação de pessoa colectiva n.º 500694419;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/20040128.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 56 da assem-
bleia geral de 8 de Janeiro de 2004 de que consta a designação dos
órgãos sociais para o quadriénio de 2004-2007.

Conselho de administração: presidente, Dr. Luís Aguiar Soares,
casado; vogais: Pedro Daniel de Vasconcelos Aguiar Soares, solteiro,
maior, e José Miguel de Vasconcelos Aguiar Soares, casado.

Fiscal único: efectivo, António Anjos, F. Brandão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Fernando
Teixeira Brandão, revisor oficial de contas, casado; suplente, Antó-
nio José dos Anjos, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 8 de Janeiro de 2004.

9 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040804

ANDRÉ LEITE � BORDADOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2152/20040203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20040203.

Certifico que André Tavares dos Santos Leite, divorciado, natural
da freguesia e concelho de São João da Madeira, onde é residente na

Rua do Dr. Serafim Leite, 171, constituiu uma sociedade unipessoal
por quotas, que vai reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma André Leite � Bordados, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Padre Dr. Serafim Leite,
161, nesta cidade, freguesia e concelho de São João da Madeira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
mudada para qualquer outro local no concelho de São João da Ma-
deira ou concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de bordados e outras in-
dústrias têxteis diversas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5100 euros e corresponde a quota do único sócio de igual mon-
tante.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
a uma pessoa sócia ou não, que for designada em assembleia geral,
sem prejuízo do disposto do n.º 2 do presente artigo.

2 � Fica desde já nomeado gerente o único sócio André Tavares
dos Santos Leite.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um
gerente.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários, de acordo com o
estabelecido no Código das Sociedade Comerciais.

5.º

O único sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer
negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
quíntuplo do valor do capital social, se deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040871

CENTRO TECNOLÓGICO DE CALÇADO, PESSOA
COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 2/880720; identificação de pessoa colectiva n.º 501846654; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 5/20040203.

Certifico que foi depositada a acta n.º 2/2003 do conselho geral,
de 16 de Abril de 2003, de que consta a designação do conselho de
administração para o triénio de 2003-2005: Domingos Ferreira Neto,
presidente; Manuel Carlos Costa da Silva, vogal, ambos casados, e
designados pelo sector privado e Norberto Pelicano da Cunha, casa-
do, vogal, designado pelo sector público, por despacho n.º 10 195/
2003 (2.ª série).

Data da deliberação: 16 de Abril de 2003.

10 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040880

VIREL � FÁBRICA DE PERTENCES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 854/881104; identificação de pessoa colectiva n.º 502057157;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20040114.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura de que cons-
ta a cessação de funções do gerente José Manuel Correia da Silva,
em 28 de Outubro de 2003, por renúncia.

26 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040260
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VIREL � FÁBRICA DE PERTENCES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 854/881104; identificação de pessoa colectiva n.º 502057157;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20040114.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 20 da assem-
bleia geral de 29 de Outubro de 2003 de que consta a designação de
gerente.

Designado: o sócio José Manuel de Oliveira Gabriel.
Data da deliberação: 29 de Outubro de 2003.

26 de Janeiro de 2004. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 2006040251

SEVER DO VOUGA

IMPRICÓPIA � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
& DESIGN, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 215/931104; identificação de pessoa colectiva n.º 503097250;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/20040210.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2003.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 2002707197

BEJA
BARRANCOS

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA � BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE BARRANCOS

Sede: Rua das Fontainhas, Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 1/
910515; identificação de pessoa colectiva n.º 501210539; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/040211.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Nomeação da direcção para o biénio de 2004-2005.
Presidente, Agostinho Peres Valério, casado, residente na Rua do

Cónego de Almeida, 20, Barrancos; vice-presidente, Emílio Carva-
lho Domingues, casado, residente no Largo de São Sebastião, 15,
Barrancos; tesoureiro, João Francisco Mendes Pica, casado, residen-
te na Rua de Encinasola, 21, Barrancos; secretário, José Peres Valério,
solteiro, maior, residente na Rua da Igreja, 24, Barrancos; vogal,
José Manuel Coco Rodrigues, solteiro, maior, residente na Rua do
Dr. Higino de Sousa, 11, Barrancos; suplente, António Luís Oliveira
Fialho Alcario, solteiro, maior, residente na Rua de D. Bela Pulido,
5, Barrancos.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Adélia Maria Ramalho
Batista Marques. 2001350201

MOURA

ALENTEMOURA � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Armando Lopes de Almeida Mouro,
Santo Agostinho, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura, Matrícula n.º 391/030110;
identificação de pessoa colectiva n.º 506437604; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresentações:
4 e 5/171203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte facto:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/171203.
Rectificada, declarando-se que a sócia Cármen Lúcia Lopes Faus-

tino é, efectivamente, divorciada.

2 � Apresentação n.º 5/171203.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social com aumento de

capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: aumentado com a quantia de 100 000 euros, integralmente

subscrita pelos sócios, em dinheiro nos montantes de 30 000 euros
do sócio Carlos Manuel Lopes Faustino, 30 000 euros da sócia Car-
men Lúcia Lopes Faustino, 30 000 euros do sócio Pedro Jorge Lo-
pes Faustino, e 10 000 euros do sócio Manuel Martins Faustino, passa
para 150 000 euros.

Sócios e quotas unificadas:
a) Pedro Jorge Lopes Faustino, com uma quota de 45 000 euros;
b) Carmen Lúcia Lopes Faustino, com uma quota de 45 000 eu-

ros;
c) Carlos Manuel Lopes Faustino, com duas quotas de 15 000 eu-

ros e 30 000 euros; e
d) Manuel Martins Faustino, com uma quota de 15 000 euros.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Go-
mes Machado. 2001813414

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAULOS, L.DA

Sede: Rua da Póvoa de São Miguel, lote 37, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 196/920429;
identificação de pessoa colectiva n.º 502764210; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 1/121203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte facto:

5 � Apresentação n.º 1/121203.
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 11 de Junho de 2003.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Go-
mes Machado. 2001813392

SERRAUTO, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E TRACTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 113/
790528; identificação de pessoa colectiva n.º 500851328; data:
311203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, em exercício,
Rosa Maria Pereira Gomes Machado. 2001813406

AUTO GERAL DE MOURA, DE JOAQUIM INÁCIO
SERRA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 112/
790528; identificação de pessoa colectiva n.º 500850143; data:
311203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do exercício social de 2002.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, em exercício,
Rosa Maria Pereira Gomes Machado. 2001813368
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MARGEM ESQUERDA, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Verga, 37, São João Baptista, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 256/960927;
identificação de pessoa colectiva n.º 503731625; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações:
2 e 3/041203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte facto:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 2/041203.
Cessação das funções de gerente de Mariana Cristina Arrocho

Caeiro Borralho, por renúncia.

9 � Apresentação n.º 3/041203.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 5.º
Objecto: mediação imobiliária.
Sócios e quotas:
a) Alexandre José Canhoto Frade, com a quota de 3550 euros; e
b) Maria Alice Carraxis Duarte, com a quota de 1450 euros.
Forma de obrigar a sociedade: a assinatura isolada de um gerente.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Go-
mes Machado. 2001813350

EMPRESA CINE-MOURENSE, L.DA

Sede: Teatro Caridade, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 70/670601;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/211103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte facto:

2 � Apresentação n.º 1/211103.
Facto inscrito: dissolução judicial.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Go-
mes Machado. 2001813341

CORREIA E BEGUCHO, L.DA

Sede: Largo Luís de Camões, 8, rés-do-chão,
Póvoa de São Miguel, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 125/
820126; identificação de pessoa colectiva n.º 501153420; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números e data
das apresentações: 2, 3 e 4/301003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte facto:

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 2/301003.
Cessação das funções de gerente de Luísa Vitorino Correia, por

renúncia.
5 � Apresentação n.º 3/301003.
Facto inscrito: autorização da manutenção de nome.
Nome a manter: «Correia».
Autorizante: Luísa Vitorino Correia.

6 � Apresentação n.º 4/301003.
Facto inscrito: alteração parcial do pacto social.
Artigos alterados: 3.º e 6.º
Sócios e quotas:
a) Martinho Correia Begucho com duas quotas nos valores de

2250 euros e 2250 euros;
b) Maria Patinho Lavado Aresta, com a quota de 166 euros;
c) a própria sociedade, com duas quotas dos valores de 167 euros

e 167 euros.
Gerência: pertence aos sócios, Martinho Correia Begucho e Ma-

ria Patinho Lavado Aresta.
Forma de obrigar a sociedade: a intervenção de um gerente.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Go-
mes Machado. 2001813333

BRAGA
AMARES

ANA PINHEIRO & CAMELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 528/
020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505927918; data:
031114.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativos ao ano de 2003, da
sociedade acima referida.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2005907804

BARCELOS

CONFECÇÕES BARBOSA & CERQUEIRA, L.DA

Sede: Monte, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4655/
20011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505871807; data da
apresentação: 27062003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Vio-
leta da Costa Gomes. 2000375049

PORCELANAS SENHOR DA CRUZ, L.DA

Sede: Souto de Oleiros, Galegos (Santa Maria), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2612/
950627; identificação de pessoa colectiva n.º 503510076; inscrição
n.º 6-4; número e data da apresentação: 70/28032002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o seguinte registo:

Apresentação n.º 70/20020328.
Reforço, alteração do contrato e redenominação do capital.
Aumento: 602 410$ em dinheiro, por ambos os sócios em partes

iguais e consequente alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Francisco Rodrigues Correia e Maria da Concei-

ção Fernandes da Rocha � 2500 euros cada.

7 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000239794

ISOMALHAS � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Praça do Padre Portela, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4005/
20010528; identificação de pessoas colectiva n.º 505465663; data
da apresentação: 01072003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente
ao ano do exercício de 2002.

5 de Dezembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002703019
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BRAGA

APOIO TOTAL � ORTOPEDIA, L.DA

Sede: Rua de António de Mariz, 56, (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9403/
040116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/040116.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Maria Fernanda Pereira da Silva Antunes Gomes dos Santos, casada
com Fernando José Gomes dos Santos na comunhão de adquiridos, e
Célia Maria Mota dos Santos, divorciada, que se rege pelo seguinte
pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Apoio Total � Ortopedia, L.da,
e tem a sua sede na Rua de António de Mariz, 56, freguesia de Braga
(São Vítor), desta cidade.

2 � Por deliberação da gerência poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, agências, delegações e filiais ou qual-
quer outra forma de representação dentro do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda e aluguer de máquinas,
mobiliário, material médico, farmacêutico e ortopédico, e a presta-
ção de serviços médicos, para-médicos, de enfermagem e técnicos
afins.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir, a título originário ou derivado, partici-
pações no capital de outras sociedades ainda que com objecto dife-
rente do seu.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 3500 euros, pertencen-
te à sócia Maria Fernanda Pereira da Silva Antunes Gomes dos San-
tos, e outra de 1500 euros, pertencente à sócia Célia Maria Mota
dos Santos.

2 � Por deliberação da assembleia geral, com, pelo menos, dois
terços dos votos correspondentes ao capital social, poderão ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares ao capital, até ao mon-
tante global igual ao quíntuplo do capital social existente à data da
deliberação.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos só poderá operar-se com o
consentimento da sociedade, devendo o sócio que pretender ceder a
sua quota comunicar tal facto à sociedade, indicando o nome do
adquirente e o preço oferecido.

2 � Os sócios em primeiro lugar, e a sociedade em segundo, go-
zam do direito de preferência na cessão de quotas a estranhos.

3 � Para efeitos do número anterior, o preço da cessão será o
valor que à quota corresponder segundo o último balanço aprovado.

4 � A sócia Maria Fernanda Pereira da Silva Antunes Gomes dos
Santos fica autorizada a ceder livremente a sua quota, no todo ou
em parte, a estranhos, sem que haja direito de preferência para a
sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto, ou quando por qualquer outro modo seja

envolvida em processo judicial, salvo se se tratar de processo de
inventário;

c) Cessão sem ou contra o consentimento da sociedade.
2 � Salvo disposição legal imperativa em contrário, a contra-

partida da amortização da quota será a que resultar do último balan-
ço aprovado.

ARTIGO 7.º

1 � A administração da sociedade, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, competem a um máximo de dois gerentes.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior ficam desde já
nomeadas gerentes ambas as sócias.

3 � É atribuído à sócia Maria Fernanda Pereira da Silva Antunes
o direito especial à gerência.

4 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a intervenção conjunta de dois
gerentes.

5 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, permutar e vender bens móveis;
b) Obtenção de financiamentos, com ou sem garantia hipote-

cária;
c) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobi-

liária, e aluguer de longa duração;
d) Dar ou tomar de arrendamento bens imóveis, bem como to-

mar de trespasse estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada dirigida
aos sócios, com, pelo menos, 15 dias de antecedência, indicando
sempre a ordem de trabalhos e hora da reunião.

ARTIGO 9.º

As alterações ao contrato de sociedade, no todo ou em parte, só
poderão ser efectuadas, com o voto favorável da sócia Maria Fer-
nanda Pereira da Silva Antunes Gomes dos Santos.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005663280

CONSTRUÇÕES CARLOS TINOCO, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 130-134, rés-
-do-chão, trás, com entrada pela Avenida do Dr. António Pa-
lha, 106 (São Vítor), Braga.

[anteriormente Praça do Engenheiro Armando Rodrigues,
Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo), Póvoa de Lanhoso]

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9421/
040123; identificação de pessoa colectiva n.º 503322890; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 5/040123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º, que ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Tecnaprior, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa,
130-134, rés-do-chão, centro, trás, com entrada pela Avenida do
Dr. António Palha, 106, freguesia de Braga (São Vítor), concelho
de Braga.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005663697

FONTE PURA � CONSULTORIA E COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DO AMBIENTE, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 56, salas 2 e 4, 
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6872/
000523; identificação de pessoa colectiva n.º 504906771; of. aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 4 e 5/040107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Domingos Carneiro de Freitas,
por renúncia, em 15 de Julho de 2003, e a alteração do contrato
quanto aos artigos 3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas dos valores nominais de
2500 euros cada uma, pertencentes ao sócio Paulo José Lopes Mar-
tins.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Paulo José Lo-
pes Martins, já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

3 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519750

SIBR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Lugar da Estrada, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3992/
930630; identificação de pessoa colectiva n.º 503021725; data:
020430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 1000250425

BÁSCULAS E BALANÇAS LAJE, LIMITADA

Sede: Tanque da Veiga, Rua da Cidade do Porto,
Ferreiras, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 741/621105;
identificação de pessoa colectiva n.º 500042381; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/040126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
Henricus Antónius Marie Weijne, por renúncia, em 15 de Janeiro de
2004.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005663751

JOAQUIM DUARTE DE SOUSA, L.DA

Sede: Rua de Pitacinhos, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8730/
021003; identificação de pessoa colectiva n.º 506246400; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 9 e 10/0040127.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo
de cessação de funções de gerente de Joaquim Duarte de Sousa, por
renúncia, em 26 de Janeiro de 2004.

Certifico ainda que foi designado gerente José Manuel Fernandes
Sousa, solteiro, maior, lugar de Redondo, Adaúfe, Braga.

Data da deliberação: 26 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005663824

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS PINHEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Justa, 16, 1.º-E,
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8195/
020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505817705; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
040127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Rua do Tenente-Coronel Dias Pereira, 36,
3.º, esquerdo, Braga (Sé).

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005662909

SOCEILAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Custódio Vilas Boas, 5, (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6310/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504669923; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 14 e 15/040127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
das a cessação de funções de gerentes de Constantino Vieira Caldas,
Gaspar Barbosa Borges e de Ilídio Machado da Mota, por renúncia,
em 21 de Janeiro de 2004, e a alteração do contrato quanto ao
n.º 1 dos artigos 1.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOCEILAR � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sede na Avenida de Norton de
Matos, 144, freguesia de Braga (São Vicente), cidade de Braga.

2 � ............................................................................................

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade competem ao
sócio João Carlos Quedas de Almeida, já nomeado gerente, que so-
zinho obriga a sociedade.

2 � ............................................................................................

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

29 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005663611

AQUECE 5000 INSTALAÇÃO SISTEMAS
DE AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Rua do Taxa, 35, 1.º, direito, (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7616/
010725; identificação e pessoa colectiva n.º 505534673; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
040126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Oliver James Newton, por renúncia, em 26 de Janeiro de
2004.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519849

FAMA � CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Sede: Rua Quinta da Goja, 12, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matricula n.º 9410/
040121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040121.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Alícia da Silva Gonçalves, Joana Daniela Martins Vilaça de Faria e
Adriana da Costa Martins, solteiras, maiores, que se rege pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação FAMA � Centro de
Estudos, L.da, e tem sua sede na Rua da Quinta da Goja, 12, freguesia
de Frossos, concelho de Braga.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de centro de estu-
dos, nomeadamente com actividades de acompanhamento escolar e
de apoio pedagógico com acesso à informática, internet e biblioteca.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração ficando, no entanto, desde já nomeados ge-
rentes as sócias, Alícia da Silva Gonçalves e Adriana da Costa Mar-
tins.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A compra e venda de veículos automóveis têm de ser previa-
mente autorizadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios.
2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,

em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos;

e) Por recusa do sócio em outorgar a escritura de cessão da sua
quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o n.º 2 do artigo 5.º

2 � A deliberação da amortização deve ser tomada no prazo de
60 dias a contar do respectivo evento e o valor da quota a amorti-
zar deverá ser apurado segundo balanço a efectuar para o efeito.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade poderá continuar e proceder, querendo, à amorti-
zação da quota do sócio ou deliberar a sua partilha, devendo aquela
estar concluída no prazo de 90 dias a contar do óbito do sócio ou da
sentença de interdição ou inabilitação.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos resultantes do balanço, depois de deduzida a
percentagem legal para a constituição do fundo de reserva legal, serão
ou não distribuídos, conforme o que for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000520006

FRESCOS DO AREAL � SUPERMERCADO, L.DA

Sede: Rua de Nuno de Morais, 98, (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9427/
040128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/040128.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Manuel da Mota e Silva, casado com Maria Alice Meireles de Sousa
e Silva na comunhão de adquiridos, e Jorge Rodrigues Oliveira, casa-
do com Maria de Fátima Pereira Abreu na comunhão de adquiridos,
que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Frescos do Areal � Su-
permercado, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nuno de Morais, 98,
freguesia de Braga (São Vítor), desta cidade.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de supermercado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000519881

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 25, de 30 de Janeiro de 2004, a p. 2376-(58), foi publicada
com inexactidão a denominação da sociedade Foz Equitação � Arti-
gos e Equipamentos Desportivos, L.da Assim, a denominação correcta
é a atrás mencionada, e não como foi publicada. 3000133932

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 25, de 30 de Janeiro de 2004, a p. 2376-(57), foi publicado
com inexactidão o número da matrícula da sociedade
FIGUEIRALIMPE � Sociedade de Limpezas e Desinfecções da Fi-
gueira, L.da Assim, onde se lê «Matrícula n.º 1035/970907» deve ler-
-se «Matrícula n.º 1035/870907». 3000133935
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LEIRIA
MARINHA GRANDE

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 12, de 15 de Janeiro de 2004, a p. 1124-(44), saiu com ine-
xactidões a publicação relativa à sociedade SIMOPANORAMA �
Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da Assim, onde se lê
«SIMOPANORAMA � Sociedade de Mediarão Imobiliária, L.da» deve
ler-se «SIMOPANORAMA � Sociedade de Mediação Imobiliária,
L.da», onde se lê «Rui Manuel Loureiro Simões, casado com Dora
Maria Lavos Dias Simões» deve ler-se «Rui Manuel Loureiro Simões,
casado com Cristina Maria Rainho Fonseca na comunhão de adqui-
ridos, Rua de Herondino Guerra, 36, Brejo, Carvide, Leiria, e Paulo
Jorge Loureiro Simões, casado com Dora Maria Lavos Dias Simões
na comunhão de adquiridos, Rua da Ribeira, 373, Brejo, Carvide»,
no artigo 1.º onde se lê «SIMOPANORAMA � Sociedade de Me-
diação Mobiliária, L.da» deve ler-se «SIMOPANORAMA � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da» e no artigo 7.º, alínea f), onde
se lê «Por interdição ou habilitação» deve ler-se «Por interdição ou
inabilitação». 3000133922

LISBOA
CASCAIS

MATCH-BOX � PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 20 565-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/030910.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MATCH-BOX � Produções Artísti-
cas, L.da, com sede na Rua do Zangão, 9, Quinta da Beloura, 2, fre-
guesia e concelho de Sintra.

2.º

1 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do mes-
mo concelho.

2 � Poderá a sociedade e nos termos da lei abrir filiais, sucursais,
ou quaisquer outras formas da representação, onde a assembleia ge-
ral deliberar.

3.º

O objecto da sociedade consiste em gravações áudio, produções e
promoções de espectáculos musicais, programas rádio e TV,
multimédia, publicidade, agenciamento e contratação de artistas.

4.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, é 7500 euros, cor-
respondente à soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros, per-
tencente ao sócio António Joaquim Fernandes, uma de 2500 euros,
pertencente à sócia Márcia Lúcia Amaral Fernandes, uma de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Rodrigo Amaral Fernandes.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
desde que a assembleia geral assim decidir até ao montante de
30 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia geral,
que fixará os juros e as condições de reembolso.

5.º

A cessão de quotas, entre sócios, é livre e a favor de terceiros,
depende do consentimento da sociedade, mediante deliberação dos
sócios, que gozam do direito de preferência, na proporção das suas
quotas.

6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes a eleger em assembleia geral e podem ou não ser sócios.

2 � Os gerentes terão todos os poderes necessários à administra-
ção dos negócios da sociedade podendo, designadamente abrir e
movimentar contas bancárias, aceitar, sacar, endossar letras e livran-

ças e outros efeitos comerciais, contratar e despedir pessoal, com-
prar, vender e tomar de aluguer ou arrendamento bens móveis e
imóveis, incluindo naqueles, os veículos automóveis.

3 � A sociedade obriga-se com duas assinaturas.
4 � Ficam nomeados gerentes todos os sócios.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2002956502

DIPROL � DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8540-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 503122750; inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 60 e 61/040115.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 5000 euros para 75 000 euros, tendo sido alte-
rados os artigos 2.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de isolamentos e
produtos para, indústria e consumíveis de escritório e compra e venda
de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 74 500 euros, pertencente sócia Maria Berta de
Oliveira Gonçalves Pereira, e outra do valor nominal de 500 000 eu-
ros, pertencente à sócia Filomena Maria de Lurdes Sousa Tomás.

§ único. A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado pelos sócios, e podendo consistir em participação nos
lucros, se assim vier a ser definido.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2005849375

PORTO
PAREDES

E E C � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1967/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504350005; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20040206.

Certifico que foi registada a deslocação da sede da sociedade em
epígrafe para a Rua de Santo António, 220, Rebordosa, Paredes.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003003193

BERNARDINO GARCIA � TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3103/
031113; identificação de pessoa colectiva n.º 506762939; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/20040206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação, em 19 de Dezembro de 2003, de Pedro Miguel Pedrosa
Rodrigues de Oliveira, para gerente da mesma.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003013555
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ALEXANDRE ALMEIDA. COM-DIVISÃO
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2487/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505619105; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/20040204.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital em
mais 20 000 euros, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios em
partes iguais e, em consequência, foram alterados os artigos 1.º, n.º 2,
e 3.º, n.º 1, que ficaram com as seguintes redacções:

ARTIGO 1.º

2 � Tem a sua sede na Rua da Agra, 149, rés-do-chão, direito,
freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de valor nominal de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003003169

A. BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1004/
910307; identificação de pessoa colectiva n.º 502511796; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 8/20040204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o seu capi-
tal reforçado em 100 000 euros, em dinheiro e subscrito por ambos
os sócios, em partes iguais, tendo sido dada nova redacção aos arti-
gos 1.º e 3.º do pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Barbosa, L.da, e tem a sua sede na
Avenida da República, 728, freguesia de Baltar, concelho de Pare-
des.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000 euros, dividido em duas quotas iguais de valor nominal de
200 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2003003177

CELSO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3140/
040205; identificação de pessoa colectiva n.º 506414752; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/20040205.

Certifico que entre Celso Duarte Oliveira Barbosa, casado com
Elisabete Carla Alves Gouveia em comunhão de adquiridos, e José
Carlos Alves Gouveia, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Celso & Carlos, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Urbanização, 26, Rebordosa, Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e acabamento de
mobiliário.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Celso Duarte Oliveira Barbosa
e José Carlos Alves Gouveia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros, conforme delibera-
ção em assembleia geral.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, José
Carlos Alves Gouveia e Celso Duarte Oliveira Barbosa, que desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proceder

aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora os casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado por simples maioria em assembleia geral.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003012397

MELHOR CONFORTO � TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3141/
040205; identificação de pessoa colectiva n.º 506713148; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/20040205.

Certifico que Ana Paula Soares Pereira, casada com Carlos Al-
berto Barbosa Coelho em comunhão de adquiridos, e Zita Alexandra
Pereira Coelho, solteira, menor, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Melhor Conforto � Têxteis Lar,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Estrada Real, 78, Capela das Almas,
Baltar, Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.
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2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de têxteis.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias, Ana Paula Soares Pereira e
Zita Alexandra Pereira Coelho.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Ana Paula
Soares Pereira, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proceder

aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora os casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado por simples maioria em assembleia geral.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 2003012400

FIELDI � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1916/
981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504244892; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/040202.

Certifico que o artigo 2.º do pacto da sociedade em epígrafe foi
alterado, tendo ficado com a seguinte redacção:

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de combustí-
veis líquidos, sólidos, gasosos e produtos derivados; instalação de redes
e ramais de gás; assistência a aparelhos de queima, comércio a reta-
lho de combustíveis.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003002499

ALDEAMENTO REAL � SOCIEDADE LOGÍSTICA
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2526/
010903; identificação de pessoa colectiva n.º 505707454; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 3 e 4/20040202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções por parte de Maria de Lurdes Marques Car-
doso.

Causa: renúncia.
Data: 30 de Setembro de 2003.
Cessação de funções por parte do presidente do conselho de ad-

ministração, Francisco João dos Santos Sequeira Gomes.
Causa: renúncia.
Data: 8 de Outubro de 2003.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003002510

RESTAURANTE, SNACK-BAR PENINOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1976/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504447092; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20040203.

Certifico que foram registadas a dissolução e liquidação da socie-
dade em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 31 de Dezem-
bro de 2003.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003003134

ALEXANDRE SOUTO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 3139/
040202; identificação de pessoa colectiva n.º 506862615; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/040202.

Certifico que Alexandre do Souto Almeida, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alexandre Souto � Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua da Estrada Nacional n.º 209, 4425,
Edifício Batalha, bloco D, 2.º, Post. Dir., freguesia do Lordelo, con-
celho de Paredes.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como poderá instalar e
manter sucursais, filiais, agências e outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social da sociedade consiste na prestação de serviço de
snack-bar, casa de chá, pastelaria, pão quente e café, fornecimento
de refeições ao domicílio (catering), comissionista pela venda de
jogos da Santa Casa da Misericórdia e na venda de jornais e revistas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, são confiadas a uma ou mais pessoas, sócias ou não sócias,
conforme deliberação em assembleia geral, a esta competindo igual-
mente a fixação das respectivas remunerações.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 71 � 24 de Março de 2004 6463

2 � Não obstante o disposto no artigo anterior, ficam desde já
designados gerentes o sócio único, bem como Daniela Andreia Pa-
checo de Almeida, solteira, portadora do bilhete de identidade
n.º 11749425.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003002502

COSTA, NUNES, NOGUEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1358/
940825; identificação de pessoa colectiva n.º 503254045; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, e
inscrição n.º 12; números e data das apresentações: of. 3, of. 1, 2 e
4 e 5/20040204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 30 de Dezembro de 2003, dos gerentes,
António Soares Ferreira, José Correia da Costa, Américo Moreira
Nunes e Ana Rosa Nogueira Pinto, por renúncia.

Mais certifico que, na mesma data, foram designados gerentes da
mesma sociedade os actuais sócios, Elias Acácio da Silva Barros, San-
dra Dulcineia Duarte Costa Barros e Alcina Rosa Duarte Costa, ten-
do sido aumentado o seu capital social em mais 30 000 euros, repre-
sentado em dinheiro e subscrito por todos os sócios na proporção
das suas quotas, e, em consequência, foram alteradas as redacções
dos artigos 1.º, 3.º, n.º 2 do 4.º e aditado o 8.º, que ficaram com as
seguintes redacções:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Costa, Nunes, Nogueira & Sousa, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Dolman, 2, freguesia de Baltar, concelho
de Paredes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
35 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 17 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Elias Acácio da Silva Barros, e duas quotas
de 8750 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Sandra
Dulcineia Duarte Costa Barros e Alcina Rosa Duarte Costa.

ARTIGO 4.º

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a inter-
venção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 150 000 eu-
ros.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003013946

LUSORÚSTIK � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2170/
000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504920820; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/20040204.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital em
mais 80 000 euros, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios em
partes iguais e, em consequência, foram alterados os artigos 1.º, 3.º
e aditado o 7.º, que ficaram com as seguintes redacções:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUSORÚSTIK � Mobiliário, L.da,
e tem a sua sede na Avenida da Zona Industrial, 222-B, Apartado
119, freguesia da Rebordosa, concelho de Paredes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
90 000 euros, dividido em duas quotas iguais de valor nominal de
45 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros, conforme for deliberado em
assembleia geral.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003003150

JOSÉ LUÍS DIAS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 832/
890113; identificação de pessoa colectiva n.º 502100109; data da
apresentação: 20030731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2002833923

MARLITOS � CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1718/
970919; identificação de pessoa colectiva n.º 503958727; data da
apresentação: 20030731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2002832269

MOBICARP � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1516/
960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503558842; data da
apresentação: 20030731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2002833966

MIRAGANDRA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1960/
990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504329065; data da
apresentação: 20030731.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2002833982

MANUEL J. R. MARTINS � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2450/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505578344; data da
apresentação: 20030731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2002832404

ARAÚJO & CARMINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2434/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505574896; data da
apresentação: 20030731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2002832315

CARLOS ROCHA & SANTOS � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2688/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505953145; data da
apresentação: 20030731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2002833796

AGOSTINHO ALBANO MENDES RODRIGUES
DE SOUSA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 481/
801104; identificação de pessoa colectiva n.º 501098909; data da
apresentação: 20030710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003040765

BARROS, FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 430/
790226; identificação de pessoa colectiva n.º 500840288; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003032363

PLACAMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1007/
910315; identificação de pessoa colectiva n.º 502517425; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003032258

FOLHA VIVA � ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJECTOS
AGRÍCOLAS E FLORESTAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2048/
990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504438930; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003032061

RIBEIRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1477/
950925; identificação de pessoa colectiva n.º 503493619; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003032177

GARCÊS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2862/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506195058; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003032010

MEDIADORA DE SEGUROS AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1698/
970717; identificação de pessoa colectiva n.º 503920630; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003032126
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LUÍS MANUEL FREIRE DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2573/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505676745; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003040790

JOSÉ F. B. BARROS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1166/
921102; identificação de pessoa colectiva n.º 502861487; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003010165

J. V. C. � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2120/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504536915; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003010157

MÓVEIS LUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 873/
890808; identificação de pessoa colectiva n.º 502203447; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003010114

WEAVE GLOBAL � EXPORTAÇÃO DE TECIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2991/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505451727; data da
apresentação: 20030728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003033912

VEZÚVIO � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1608/
961024; identificação de pessoa colectiva n.º 503742384; data da
apresentação: 20030725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 2003032312

BIFASE, MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1770/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504039920; data da
apresentação: 20030721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003033491

TORCATO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2409/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505454068; data da
apresentação: 20030718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003024581

JOAQUIM DOS SANTOS MACHADO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1106/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502717483; data da
apresentação: 20030717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003782028

MÓVEIS SEIXOSO � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1641/
970120; identificação de pessoa colectiva n.º 503798614; data da
apresentação: 20030717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2003782044

ANTÓNIO FERREIRA LEAL & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 380/
780403; identificação de pessoa colectiva n.º 500745250; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003010106
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ACADEMIA DE ESTUDO VALE DO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1500/
951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503539937; data da
apresentação: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003032169

MANUELA CUNHA E HERDEIROS
DE PEDRO CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2128/
000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504588273; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003039589

PENAFIEL

CONFECÇÕES A. MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1084/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503560790.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitantes ao ano de 2002, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Antero Ama-
do de Oliveira Araújo. 1000243206

PORTO � 1.A SECÇÃO

DAY TRADE � SOLUÇÕES DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 159/20010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505157888; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 13 e 14/20031010; pasta
n.º 10 159.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções dos gerentes, Luís Miguel Beck Gomes da

Costa, Manuel da Silva Pereira Leite e Ana Lisa Rocha Moutinho,
por renúncia.

Cartas de 12 de Setembro de 2003.
Designação de gerente: Mafalda Fleming de Oliveira de Araújo

Lima, solteira, maior, residente na Rua dos Belos Ares, 144, Porto,
pelo período de um ano.

Data da deliberação: 22 de Setembro de 2003.

Está conforme. É o que cumpre certificar.

14 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 2002149194

PORTO � 2.A SECÇÃO

MENESES, CARDOSO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 755; identificação de pessoa colectiva n.º 501582649; data:
20030717; pasta n.º 17 713.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002, referentes à
sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002194904

SETÚBAL
SEIXAL

GASTORN � SERVIÇOS DE GÁS
E TORNEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6012/
010320-A; identificação de pessoa colectiva n.º 504637886.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004464526

FERNANDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 781/820126;
identificação de pessoa colectiva n.º 501237550.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004464518

JOSÉ TOMÉ PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 7111/
030313; identificação de pessoa colectiva n.º 501595074.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004464500

CONSTRUÇÕES LUÍS BORGA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4461/
971105; identificação de pessoa colectiva n.º 503994774.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2002.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Helena
Pimentel. 2004464496

SETÚBAL

PEIXARIA LAMIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2343/
890726; identificação de pessoa colectiva n.º 502209887.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes às
prestações de contas da sociedade mencionada em epígrafe � anos
de 2002 e 2003.

6 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 2003676040

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

SOCIEDADE TERMAL DE MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 243/
890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502123745; inscrição
n.º 5 e averbamento n.º 2 à inscrição 1; números e data das apresen-
tações: 10 e 11/040205.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi nomeado
gerente Ângelo Gomes Fernandes, casado, em 5 de Novembro de
2003.

Certifico ainda que cessou funções o gerente José Emílio Pedreira
Moreira, em 5 de Novembro de 2003, por renúncia.

25 de Janeiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 2005079294

REGUEIRO DO NORTE, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 592/
010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505581191; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/040209.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi regis-
tada a sua dissolução, sendo o prazo para a liquidação de três anos a
contar de 26 de Dezembro de 2003.

9 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 2005076163

ANTÓNIO LOUREIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 705/
040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506685926; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/040203.

Certifico que entre Maria Helena Alves Soares, casada com Antó-
nio José de Sousa Loureiro na comunhão de adquiridos, Sandra Soa-
res Loureiro, menor, Susana Soares Loureiro, menor, Anabela Soa-
res Loureiro, solteira, maior, e o referido António José de Sousa
Loureiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Loureiro & Filhos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Boalhosa, freguesia
de Badim, concelho de Monção.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para os concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de carpintaria e serra-
lharia; fabricação e colocação de móveis; exposição e venda de
móveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, quatro com o valor
nominal unitário de 500 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Maria Helena Alves Soares, Sandra Soares Loureiro, Susana
Soares Loureiro e Anabela Soares Loureiro, e outra quota no valor
nominal de 3000 euros que pertence ao sócio António José de Sousa
Loureiro.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas, é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas nos restantes casos depende sempre do
consentimento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em se-
gundo, no caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficarão a car-
go dos gerentes que forem eleitos pela mesma assembleia, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios, António José de Sousa Lou-
reiro e Maria Helena Alves Soares.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

Mais declararam, sob sua inteira responsabilidade, que as entradas
em dinheiro já foram realizadas e depositadas em conta aberta em
nome da sociedade, na agência da Caixa Geral de Depósitos, S. A.,
na vila de Monção.

5 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 2005076180

PONTE DE LIMA

MANUELA PEREIRA ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arestim, Bradara, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1337/20040204; identificação de pessoa colectiva n.º 506829170;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20040204.

Certifico que, por escritura lavrada em 2 de Fevereiro de 2004,
de fl. 51 a fl. 52 v.º do livro n.º 329-S, do Cartório Notarial de Pon-
te de Lima, e por Avelina Manuela Pereira da Rocha, solteira, mai-
or, residente no lugar da Peitilha, Lanheses, Viana do Castelo, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato com
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuela Pereira Rocha, Unipessoal,
L.da, tem a sua sede no lugar de Arestim, na freguesia de Brandara,
do concelho de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho, ou para
concelho limítrofe, bem como criar e abrir em qualquer ponto do
País, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem o seguinte objecto social: construção, reparação
de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor, per-
tencente à única sócia Avelina Manuela Pereira da Rocha.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pela sócia Avelina Ma-
nuela Pereira da Rocha, a qual é desde já nomeada gerente, ou a cargo
de outras pessoas estranhas à sociedade que venham a ser designadas
por ela, sócia única, através de decisão registada em acta por ela
assinada.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sócia exerce as competências da assembleia geral, por decisão
registada em acta e por ela assinada.

6.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos que ela carecer
nas condições de juro e reembolso acordadas em assembleia geral,
bem como prestações suplementares até ao quíntuplo do capital
social.
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7.º

A sociedade poderá participar no capital de quaisquer sociedades,
independentemente do respectivo objecto, desde que permitido por
lei.

8.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer negócios jurídicos de aquisição, disposição e oneração de bens,
desde que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social,
pela forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação da
própria, quando necessária.

Conferida, está conforme o seu original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006066439

VALENÇA

DOFICONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Tróias, 4, Cristelo Covo

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 570; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503834521; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 5/040126.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2000.

5 de Fevereiro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004472200

VIANA DO CASTELO

PEQUENO TEXAS-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1802; identificação de pessoa colectiva n.º 503228745.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978771

DANTAS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 981.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980300

PAULAGRÁFICA � SERVIÇOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1915; identificação de pessoa colectiva n.º 503432423.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980296

MONTINORTE � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
EM METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 838; identificação de pessoa colectiva n.º 501473343.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963308

ADRIANO FELGUEIRAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2865; identificação de pessoa colectiva n.º 505546175.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980482

ONDIMÁRMORES � COLOCAÇÃO DE MÁRMORES,
PEDRAS E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2816; identificação de pessoa colectiva n.º 505424045.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980130

FONTES & LOPES � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3045; identificação de pessoa colectiva n.º 505609827.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980474

METALOVIANA � METALÚRGICA DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 772; identificação de pessoa colectiva n.º 501349197.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962727

DECOZIM � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 829; identificação de pessoa colectiva n.º 501471782.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963316

FÉLIX LLANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 425; identificação de pessoa colectiva n.º 500643300.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980504

BRIVAUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2964; identificação de pessoa colectiva n.º 505465485.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980490
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AUTO MECÂNICA PEREIRA E GENRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3088; identificação de pessoa colectiva n.º 505652226.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980512

CIDÁLIA & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2889; identificação de pessoa colectiva n.º 505517175.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963758

NÚMEROS EXACTOS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2330; identificação de pessoa colectiva n.º 504147765.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980202

J. GONÇALVES � LITA VÍDEO CLUBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2121; identificação de pessoa colectiva n.º 503752940.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980598

MARMORISTAS FRANCO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1551; identificação de pessoa colectiva n.º 502700408.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980210

URBICOSTA � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES
COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 986; identificação de pessoa colectiva n.º 501739831.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980121

VIANAPLÁSTICOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS PLÁSTICAS E FERRAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2104; identificação de pessoa colectiva n.º 503752967.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980148

VIANIA � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1321; identificação de pessoa colectiva n.º 502299274.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980156

BARBOSA, DUARTE & ESTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2808; identificação de pessoa colectiva n.º 505332221.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963324

SOBREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3397; identificação de pessoa colectiva n.º 506385892.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980164

ENGRENAGEM � CONSTRUÇÃO MECÂNICA
DE ENGRENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 672; identificação de pessoa colectiva n.º 501209999.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963332

C. M. L. � CONSTRUÇÕES MODERNAS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1491; identificação de pessoa colectiva n.º 502597208.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2002927073

TARRIO DA PONTE � CONSULTADORIA DE GESTÃO
E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3408; identificação de pessoa colectiva n.º 506409988.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963740

TINGER � SOCIEDADE DE TURISMO
DA MEADELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 749.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003967591
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SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS SILVA DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matricula
n.º 2071; identificação de pessoa colectiva n.º 503692050; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
20040129.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede, da sociedade supra, para Posto Galp, Avenida de
25 de Abri, freguesia de Monserrate, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963812

OFILITO � OFICINA LITOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 989; identificação de pessoa colectiva n.º 501744851.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980318

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DIASBAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1916; identificação de pessoa colectiva n.º 503432393.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978380

AUTO REPARADORA DE SANTA MARTA
DE PORTUZELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1210; identificação de pessoa colectiva n.º 502104350.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2002927120

ALVOR � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3264; identificação de pessoa colectiva n.º 506192768.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963367

NORLIMA � EDIFICADORA DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 944; identificação de pessoa colectiva n.º 501668535.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2002927111

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA IRMÃOS MARQUES
CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1681; identificação de pessoa colectiva n.º 503021571.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003967885

RESTAURANTE SNACK-BAR, O GRELHADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2164; identificação de pessoa colectiva n.º 503832987.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978305

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE MARGARIDA QUEIRÓS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2369; identificação de pessoa colectiva n.º 504210645.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978364

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3068; identificação de pessoa colectiva n.º 505790475.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003967877

GALERIAS CÉSAR � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1346; identificação de pessoa colectiva n.º 502326379.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980377

PREDIAL BUENOS AIRES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2177; identificação de pessoa colectiva n.º 503854700.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980385

MONTE CRASTO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2064; identificação de pessoa colectiva n.º 503672718.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963359



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 71 � 24 de Março de 2004 6471

MONTE CRASTO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2064; identificação de pessoa colectiva n.º 503672718.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963340

T. W. O. � DESIGN E ARTES GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2229; identificação de pessoa colectiva n.º 503946222.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003962719

PRONTOPLANTA � MEDIAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1526; identificação de pessoa colectiva n.º 502662395.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980326

ORAAC � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2793; identificação de pessoa colectiva n.º 505084163.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978356

CASTANHEIRA & CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1196; identificação de pessoa colectiva n.º 502095598; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 36/20040123.

Certifico que, por escritura de 4 de Dezembro de 2003, exarada
de fl. 76 a fl. 77 v.º do livro n.º 373-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi aumentado o capital de 99 759,58 euros para
166 300 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º do pacto social, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
166 300 euros e divide-se em quatro quotas, uma no valor de
49 890 euros, pertencente ao sócio Domingos dos Santos Castanhei-
ra, uma no valor de 83 150 euros, pertencente ao sócio Manuel
Barbosa Castanheira, e duas no valor no valor de 16 630 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Pedro Albino Peixoto Cas-
tanheira e Tiago Peixoto Castanheira.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003966927

CAMALEÃO SABICHÃO � CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3365; identificação de pessoa colectiva n.º 506240533; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20040127.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede, da sociedade supra, para a Rua do Dr. Ribeiro da
Silva, 49, rés-do-chão, direito, e rés-do-chão, esquerdo, freguesia de
Santa Maria Maior, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003962450

VERA & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3595; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20040121.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 2003, exarada
de fl. 8 a fl. 9 v.º do livro n.º 138-A do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Braga, foi celebrado por Graça da
Silva Viana e Vera Lúcia da Silva Parente um contrato de sociedade,
que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vera & Graça, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Manuel Espregueira, 221-225, freguesia de Viana do
Castelo (Monserrate), concelho de Viana do Castelo.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de flores, plantas e
sementes e ainda acessórios ligados à actividade, artigos de decora-
ção, brindes, ofertas e convites para casamentos, baptizados e ou-
tros eventos sociais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambas as sócias que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes; porém, nos actos de mero
expediente é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota aos quais não tenha

sido deduzida oposição ou esta tenha sido julgada improcedente;
c) Venda ou adjudicação judiciais.
2 � A amortização será realizada pelo valor nominal da quota

determinado pelo último balanço aprovado, a qual será paga em
quatro prestações semestrais iguais, vencendo as três últimas juros à
taxa de desconto do Banco de Portugal.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
não se dissolve, sendo admitido o representante legal do interdito
ou o cabeça-de-casal da herança ilíquida e indivisa do sócio falecido,
enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963677

BARBOSA & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1254; identificação de pessoa colectiva n.º 502197170; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20031229.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a cessação de funções do gerente António Eduardo de Miranda Bar-
bosa, por renúncia.

Data: 7 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051570

BARBOSA & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1254; identificação de pessoa colectiva n.º 502197170; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 14/20031229.

Certifico que, por escritura de 7 de Novembro de 2003, exarada
de fl. 50 a fl. 51 v.º do livro n.º 106-H do 2.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 3.º e n.os 1 e 2 do 4.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
ambas do sócio Fernando Manuel Miranda Vieira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Fernando Manuel Miranda Vieira já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
bem como para a representar em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente é suficiente a assinatura do gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051562

IR E V CONSULTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1775; identificação de pessoa colectiva n.º 503193399.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003967575

FARIA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2854; identificação de pessoa colectiva n.º 505469383.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

5 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980199

NUTRICOSMOS � NUTRIÇÃO, COSMÉTICOS
E HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3600; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
20030127.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2003, exarada de
fl. 34 a fl. 35 v.º do livro n.º 420-D do 1.º Cartório Notarial de Vila
do Conde, foi celebrado por Manuel da Conceição Costa Amorim
um contrato de sociedade unipessoal, que passa a reger-se pelo se-
guinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NUTRICOSMOS � Nutrição,
Cosméticos e Higiene, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de
Alves Cerqueira, 4, da freguesia e concelho de Viana do Castelo.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
cosméticos e de higiene, comércio a retalho de artigos ortopédicos,
comércio a retalho de brinquedos e de produtos para nutrição infan-
til.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal de
que é titular o único sócio Manuel da Conceição Costa Amorim.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares, por deli-
beração da assembleia geral, até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
do único sócio Manuel da Conceição Costa Amorim desde já desig-
nado gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, ou por outros gerentes por si designados em
acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-F do Código das Sociedades
Comerciais.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

3 � O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003962468

CASTANHEIRA & CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1196; identificação de pessoa colectiva n.º 502095598.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963693

CUNHA & VIEIRA � GESTÃO E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2268; identificação de pessoa colectiva n.º 504035878.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963685
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VARANDAS NO NEIVA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1990; identificação de pessoa colectiva n.º 503542873.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980091

MOTA LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 765; identificação de pessoa colectiva n.º 501322043.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980083

FUNDAÇÃO GIL EANNES

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 12.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980075

TALHO DOS LILAZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 892; identificação de pessoa colectiva n.º 501531424.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2002927057

JÚLIA & ARMANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2893; identificação de pessoa colectiva n.º 505517132.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980466

VINEIPOR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2566.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980393

VIANÁREA � URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3123; identificação de pessoa colectiva n.º 505420422.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980407

FUNERÁRIA ZÉAFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3318; identificação de pessoa colectiva n.º 506170977.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978810

ESCOLA DE CONDUÇÃO RIO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2668; identificação de pessoa colectiva n.º 504937170.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978720

CONFECÇÕES DAMASCENO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2877; identificação de pessoa colectiva n.º 505489597.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978712

CELESTE MANSO PRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2593.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978968

SNACK-BAR O TRIÂNGULO DE JOÃO,
PEREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 991; identificação de pessoa colectiva n.º 501750053.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978976

BRUMADEIRA � MADEIRAS BRUNO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1030; identificação de pessoa colectiva n.º 501822232.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978607

CONSTRUTORA GOMES MATIAS
RODRIGUES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1493; identificação de pessoa colectiva n.º 502598859.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980342
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JOSÉ DA FONTE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1749; identificação de pessoa colectiva n.º 503154873.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963375

JOSÉ DA FONTE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1749; identificação de pessoa colectiva n.º 503154873.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003963383

TÁXIS DE LANHESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 221; identificação de pessoa colectiva n.º 500484341.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978747

MOREIRA & NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1233; identificação de pessoa colectiva n.º 502146591.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978755

AUTOVIAÇÃO DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1434; identificação de pessoa colectiva n.º 500038554.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978984

J. A. BARREIROS � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2112; identificação de pessoa colectiva n.º 503296040.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003978763

ANTIGA PADARIA E PASTELARIA SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2880; identificação de pessoa colectiva n.º 505255901.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980113

FERRAZ & AZEVEDO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2429; identificação de pessoa colectiva n.º 504294563.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

3 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 2003980105

ZÉLIMA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1954; identificação de pessoa colectiva n.º 503467650; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/
20031202.

Foi depositada fotocópia da acta da qual consta a mudança de sede,
da sociedade supra, para a Rua de Manuel Espregueira, 139 a 145,
1.º, esquerdo trás, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051210

ÂNGELO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 817; identificação de pessoa colectiva n.º 501432850; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 9/20031203.

Certifico que, por escritura de 4 de Setembro de 2003, exarada de
fl. 2 a fl. 4 do livro n.º 363-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto aos
artigos 1.º, corpo e § 1.º do 4.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ângelo Silva, L.da, e tem a sua sede
na Rua dos Mareantes, Zona Portuária, freguesia de Viana do Caste-
lo (Monserrate), da cidade e concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por um gerente, ficando desde
já nomeado gerente o sócio Alberto Pimenta Gomes Rego.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos basta
a assinatura do gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051376

SATIPLALCO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1555; identificação de pessoa colectiva n.º 502705400.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2000.

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051392

SATIPLALCO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1555; identificação de pessoa colectiva n.º 502705400.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2001.

19 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051384
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SATIPLALCO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1555; identificação de pessoa colectiva n.º 502705400; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 82/20031126.

Certifico que, por escritura de 26 de Agosto de 2003, exarada de
fl. 3 a fl. 6 do livro n.º 108-D do Cartório Notarial de Caminha, foi
aumentado o capital de 5000 euros para 30 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 4.º do pacto social, que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, correspondente à soma de cinco quotas: uma no valor
nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia Maria Teresa de
Menezes Pita e Castro Vieira Peixoto de Vilas-Boas de Meireles, duas
no valor nominal de 2250 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Francisco Manuel Pitta Villas-Boas de Meirelles e Al-
berto Maria Pitta Villas-Boas de Meirelles, e duas no valor nominal
de 250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, João
Alberto Pitta Villas-Boas de Meirelles e Rodrigo Manuel Pita Vilas-
-Boas de Meireles.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051090

NEXANS PORTUGAL � FIOS ESMALTADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1312; identificação de pessoa colectiva n.º 502277815; inscrição
n.º 30; número e data da apresentação: 15/20031126.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
nomeação de gerente, da sociedade em epígrafe.

Nomeado: Joaquim Josué Meixieira Duarte Carvalho.
Data: 12 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051406

MONTE CRASTO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2064; identificação de pessoa colectiva n.º 503672718; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 50/
20031128.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a cessação de funções do gerente Agostinho Manuel Rodrigues Lima,
por renúncia.

Data: 29 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051171

MONTE CRASTO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2064; identificação de pessoa colectiva n.º 503672718; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 51/20031128.

Certifico que, por escritura de 1 de Outubro de 2003, exarada de
fl. 140 a fl. 141 do livro n.º 368-E do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 6.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade é exercida por um gerente, o sócio João
Palhares da Riba Nobre.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051163

PLACOGERAZ � ACABAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3578; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20031203.

Certifico que, por escritura de 19 de Novembro de 2003, exarada
de fl. 3 a fl. 4 v.º do livro n.º 246-B do 1.º Cartório Notarial de
Barcelos, foi celebrado por Sérgio Filipe Carvalho da Silva e José
Augusto Lima Alves um contrato de sociedade, que passa a reger-se
pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLACOGERAZ � Acabamen-
tos de Construção Civil, L.da, e tem a sua sede no lugar de Reiros,
freguesia de Moreira de Geraz do Lima, concelho de Viana do Cas-
telo.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, a execução de trabalhos de acaba-
mentos de construção civil, nomeadamente revestimentos de pare-
des e tectos em gesso ou placas de gesso cortado, estuques, pinturas
e isolamentos de paredes, pavimentação de chão interior e exterior,
construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Sérgio Fi-
lipe Carvalho da Silva e José Augusto Lima Alves.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do capital social, e os sócios pedem fazer à
sociedade os suprimentos de que ela carecer, nos termos e condições
a fixar pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre os
sócios. Porém, quando feitas a estranhos carecem do consentimen-
to da sociedade e dos sócios, não cedentes, que por esta ordem têm
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, activa e passivamente, pertence a
ambos os sócios, os quais desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjunta de dois gerentes.

3 � Nos poderes da gerência estão incluídos os de comprar, alu-
gar, vender e permutar quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo
viaturas automóveis.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051228

CONSTRUÇÕES JOSÉ BRITO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3577; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20031202.

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 2003, exarada
de fl. 48 a fl. 49 do livro n.º 107-H do 2.º Cartório Notarial de Viana
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do Castelo, foi celebrado por José de Brito Fernandes do Paço, um
contrato de sociedade unipessoal, que passa a reger-se pelo seguinte
pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções José Brito � Sociedade
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Vilares, freguesia de Outei-
ro, do concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio José Brito Fernandes do Paço.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
José Brito Fernandes do Paço desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do ge-
rente.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade ora constituída poderão ser
celebrados quaisquer contratos de aquisição, disposição e oneração
de bens, desde que necessários e inerentes à prossecução do objecto
social, pela forma escrita na lei e de acordo com deliberação pró-
pria, quando necessária.

Mais declarou o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051198

CARTUNE � BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3576; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
20031128.

Certifico que, por escritura de 1 de Outubro de 2003, exarada a
fl. 66 do livro n.º 365-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do Caste-
lo, foi celebrado por Manuel Pires de Vilas Boas, Maria de Lurde da
Costa Pires Alves e Gizel Vilas Boas, um contrato de sociedade que
passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cartune � Bijuteria, L.da, e tem a sua
sede na Rua das Flores, 112, lugar da Amorosa, freguesia de Chafé,
concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 2.º

O objecto consiste no comércio de todo o tipo de bijutaria, ma-
las, relógios, acessórios para moda, marroquinaria e comércio de ves-
tuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma de valor nominal de
2750 euros, pertencente à sócia Maria de Lurde da Costa Pires Al-
ves, uma de valor nominal de 1750 euros, pertencente à sócia Gizel
Vilas Boas e uma de valor nominal de 500 euros, pertencente ao
sócio Manuel Pires de Vilas Boas.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida por dois gerentes, ficando desde já no-
meadas gerentes as sócias, Maria de Lurde da Costa Pires Alves e
Gizel Vilas Boas.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de uma
gerente.

ARTIGO 5.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
dobro do capital social.

Assim o outorgaram declarando ainda, sob compromisso de hon-
ra, que já procederam ao depósito do capital social, em instituição
de crédito, em nome da sociedade e que a gerência fica desde já au-
torizada a levantar o capital social para fazer face as despesas de
instalação da sede bem como a celebrar actos de arrendamento ou
trespasse antes do registo da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051155

LIN GUOXIN � COMÉRCIO POR GROSSO DE ARTIGOS
PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3581; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20031209.

Certifico que, por escritura de 28 de Outubro de 2003, exarada de
fl. 91 a fl. 92 do livro n.º 105-H do 2.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi celebrado por Lin Guoxin, um contrato de sociedade
unipessoal, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lin Guoxin � Comércio por Grosso
de Artigos para o Lar, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Praça do
General Barbosa, 84, na cidade de Viana do Castelo.

§ único. A gerência, mediante simples deliberação, poderá mudar
a sede social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade está inserido na actividade de grossista,
retalhista, importação e exportação de todo o tipo de artigos para
o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, representado por uma só quota do seu único sócio Lin
Guoxin.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capi-
tal, até ao dobro do actual capital social.

ARTIGO 5.º

A sociedade é representada e administrada pelo sócio único que
desde já é nomeado gerente, bastando a sua assinatura para vincular
a sociedade.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital depositado para aquisição de bens e equipamentos e des-
pesas relacionadas com a constituição, registo e publicação.

Mais declarou o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051287

MARTINS, B. D. � MEDICINA ESTÉTICA
E FISIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3575; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20031128.

Certifico que, por escritura de 11 de Setembro de 2003, exarada
de fl. 55 a fl. 57 do livro n.º 363-E do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi celebrado por Berta Lucília Marinho Martins e Dário
Filomeno Ferreira Martins um contrato de sociedade, que passa a
reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Martins, B. D. � Medicina Estética e
Fisiátrica, L.da, tem a sua sede social na Rua de São João, lote 24,
1.º, freguesia de Viana do Castelo (Santa Maria Maior), da cidade e
concelho de Viana do Castelo.
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§ único Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em medicina estética e fisiátrica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e divide-se em duas quotas iguais, no valor cada de
2500 euros, uma de cada sócio.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante do mesmo e na proporção das respectivas
quotas.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios, Berta Lucília Marinho Mar-
tins e Dário Filomeno Ferreira Martins.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjun-
ta de dois gerentes, bastando para actos de mero expediente a assi-
natura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051104

FELPAR � GABINETE DE PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2088; identificação de pessoa colectiva n.º 503711292; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 58/20031204.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe
tendo as contas sido encerradas em 31 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051279

DOLIMA � DERIVADOS PETROLÍFEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3529; identificação de pessoa colectiva n.º 504809210; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 52/20031128.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe
tendo as contas sido encerradas em 24 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051180

PETROVIANA � COMBUSTÍVEIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1870; identificação de pessoa colectiva n.º 503351067; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 48/20031128.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe
tendo as contas sido encerradas em 4 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051139

PETROVIANA � COMBUSTÍVEIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1870; identificação de pessoa colectiva n.º 503351067.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

12 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051147

CATARINO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1976; identificação de pessoa colectiva n.º 503502901; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 26/20031209.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe
tendo as contas sido encerradas em 21 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051309

4.º & SALA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3574; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20031128.

Certifico que, por contrato particular, foi celebrado por Isabel
Cristina Rodrigues da Costa Lima Cairrão, um contrato de sociedade
unipessoal, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 4.º & SALA � Mediação Imobiliária,
Unipessoal, L.da, com número de identificação de pessoa colectiva
506749967, e tem a sua sede na Rua de Santo António, 86, 2.º,
freguesia de Santa Maria Maior, deste concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 2.º
O seu objecto social consiste nos serviços de mediação imobiliá-

ria, nomeadamente nas actividades intermediárias na compra, venda
e arrendamento, assim como a avaliação com vista à venda ou ar-
rendamento.

ARTIGO 3.º
O capital social é de 5000 euros, integramente realizado em di-

nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º
A representação e a administração da sociedade serão exercidas

por um gerente, sendo desde já nomeado gerente Álvaro Miguel da
Costa Lima Cairrão.

A gerência poderá celebrar quaisquer negócios compreendidos no
âmbito do objecto social, antes do registo definitivo da sociedade,
bem como tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais.

Declarou ainda a outorgante que, para efeito do n.º 1 do
artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais, não é sócia de
outra sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051333

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DA ABELHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1001; identificação de pessoa colectiva n.º 501760393; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20031204.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da qual consta
a cessação de funções da gerente Berta Lucília Marinho Martins, por
renúncia.

Data: 30 de Outubro de 2003.
Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria de
Fátima Ribeiro Morais de Macedo. 2003051414
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RUI TINOCO CARDONA, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3580; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
20031204.

Certifico que, por contrato particular de 27 de Novembro de 2003,
foi celebrado por Rui Manuel Tinoco Ribeiro Cardona um contrato
de sociedade, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Tinoco Cardona, Comércio de
Automóveis, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Monserrate, 393, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia de Monserrate, concelho de Viana do Cas-
telo.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros representado por uma única quo-
ta de igual valor nominal pertencente ao único sócio Rui Manuel
Tinoco Ribeiro Cardona.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

ARTIGO 5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
Rui Manuel Tinoco Ribeiro Cardona, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigida ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Viana do Castelo, ou para outro concelho e, bem assim
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade ficando
desde já o gerente autorizado a efectuar o levantamento do capital
social para fazer face às despesas de constituição.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051236

TABERNA VIANENSE SÃO VALENTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3566; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
20031113.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 2003, exarada
de fl. 116 a fl. 117 v.º do livro n.º 370-E do 1.º Cartório Notarial de
Viana do Castelo, foi celebrado por António Joaquim de Miranda
Lopes Viana e Bartolomeu Miranda Pacheco Viana um contrato de
sociedade, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Taberna Vianense São Valentim, L.da,
tem a sua sede na Rua de São Francisco, 338, dita freguesia de Viana
do Castelo (Santa Maria Maior).

§ único. A sociedade poderá deslocar a sua sede para outro local
e criar ou extinguir filiais, agências, sucursais ou outras formas de
representação, em quaisquer outros locais.

ARTIGO 2.º
O seu objecto consiste em taberna e restaurante de tipo tradicio-

nal.
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor de
2500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º
São livres as cessões de quotas entre os sócios ou em favor dos

seus cônjuges descendentes, no todo ou em parte, ficando autoriza-
das as necessárias divisões, quaisquer outras cessões ficam dependen-
tes do consentimento da sociedade, a qual terá sempre o direito de
preferência.

ARTIGO 5.º
A gerência e a representação da sociedade em juízo ou fora dele

são exercidas por dois gerentes ficando desde já nomeados os sócios,
António Joaquim de Miranda Lopes Viana e Bartolomeu Miranda
Pacheco Viana.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante deste e na proporção das respectivas quotas,
bem como poderão fazer os suprimentos de que ela carecer, nos
termos e condições que vierem a ser aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade à qual é reservado o direito de preferência na aquisição.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051350

CASA PAINHAS � TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2413; identificação de pessoa colectiva n.º 504257463.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963669

METALO REP � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
EM METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1995; identificação de pessoa colectiva n.º 503558001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 2002.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963804

METALO REP � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
EM METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1995; identificação de pessoa colectiva n.º 503558001; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 34 e 35/20040130.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
cessação de funções do gerente Domingos Martins Moreira, por re-
núncia, e ainda a nomeação do gerente Dário Miguel Gouveia Mar-
tins Moreira.

Data: 29 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963650



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 71 � 24 de Março de 2004 6479

SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS SILVA DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2071; identificação de pessoa colectiva n.º 503692050; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
20040129.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
mudança de sede, da sociedade supra, para Posto Galp, Avenida de
25 de Abri, freguesia de Monserrate, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003963618

QUINTETO ASSOCIADO � CAFÉ TEATRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3345; identificação de pessoa colectiva n.º 506253902; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 51/20031204.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da qual consta a
nomeação do presidente e do vogal do conselho de administração.

Presidente, Maria Filomena Mouta Ferreira; vogal, António Er-
nesto Gonçalves Lima Gavinho da Costa.

Data: 8 de Março de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003051260

VILA NOVA DE CERVEIRA

MAR ATLÂNTICO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 501; identificação de pessoa colectiva n.º 503653314; ins-
crição n.º 17; número e data da apresentação: 17/040205.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º do contrato de sociedade tendo, em consequência, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a denominação Mar Atlântico � Comércio
de Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua sede no Segundo Polo da
Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira, freguesia de Campos,
concelho de Vila Nova de Cerveira.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada para outro local do mesmo concelho, ou concelhos limítrofes,
e poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação, no território nacional ou estrangeiro.

3 � A sociedade poderá sem qualquer limitação adquirir partici-
pações em outras sociedades e associar-se em agrupamentos com-
plementares de empresas.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme ao original.

6 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2005719129

VISEU
SANTA COMBA DÃO

PASTOR & PINTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 248; identificação de pessoa colectiva n.º 500790647; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20040204.

Certifico que foi aumentado o capital, da sociedade em
epígrafe, de 800 000$ para 5000 euros, em numerário e alterado

o pacto social quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas,
uma de 4375 euros do sócio Albino Simões Pinto, e uma de 625 eu-
ros da sócia Maria Fernanda de Jesus Ferreira.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � O Conservador, Rui Martins Portu-
gal. 2004912170

SÁTÃO

CERUTIL � CERÂMICAS UTILITÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 121; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502325569; inscrição n.º 16; nú-
mero e data da apresentação: 3/03022004.

Certifico, em relação à cooperativa em epígrafe, que foi efectua-
do o seguinte registo:

Foi inscrita a nomeação do conselho de administração e fiscal
único para o ano de 2004.

Conselho de administração: presidente, Álvaro Manuel Carvalhas
Silva Tavares, casado, residente na Avenida de João de Melo, 36,
Vouzela; vogais: José Filipe Antunes da Silva, casado, residente na
Urbanização Vilabeira, lote 8, 5.º, esquerdo, Viseu, e Nuno Miguel
Pinto dos Santos, casado, residente na Rua de Nuno Álvares Pereira,
115, Viseu.

Fiscal único: efectivo, Ernst & Young, Audit & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., com sede na Avenida
da República, 90, 6.º, Lisboa, representada por António Manuel
Dantas Amorim, revisor oficial de contas; suplente, Óscar Manuel
Machado de Figueiredo, revisor oficial de contas, casado, residente
na Rua do Dr. António Martins, 21, 4.º, Lisboa.

Data da deliberação: 26 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Fevereiro de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2006140736

VISEU

VIATEL � TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÕES, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1826; iden-

tificação de pessoa colectiva n.º 502309105; inscrição n.º 20; nú-
mero e data da apresentação: 32/30012004.

20 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/20040130.
Cessaram funções de vogais do conselho de administração José

Filipe Antunes da Silva e João Manuel Pisto de Castro, por renún-
cia, de 22 de Dezembro de 2003.

O Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006318268

VALENTIM PEREIRA & TACARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1391; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501706844; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 5/02022004.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital em
38 259,66 euros, em dinheiro, tendo passado de 21 600 000$ para
146 000 euros e, como consequência, os artigos 3.º e 5.º ficaram com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 146 000 euros, dividido em duas quotas: uma
do valor nominal de 76 650 euros, pertencente a Maria Aurora
Marques Rocha Matos, e outra do valor nominal de 69 350 euros,
de que é titular Paulo Jorge Marques Pereira.
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5.º

A gerência, não remunerada, incumbe à sócia Maria Aurora Mar-
ques Rocha Matos desde já nomeada gerente obrigando-se a socie-
dade, em todos os actos e contratos, com a assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite
de Carvalho Rodrigues Monteiro. 2006318241

RAINHO & GUIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1244; ins-
crição n.º 6821; número e data da apresentação: 11/03022004.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada não havendo bens a partilhar com a aprovação
das contas em 31 de Dezembro de 2003.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite
de Carvalho Rodrigues Monteiro. 2006318233

PER ME DOMUS � CONSULTADORIA
E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4281; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505327503; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 4/03022004.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada não havendo bens a partilhar com a aprovação
das contas em 31 de Julho de 2003.

10 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição Almeida Ferreira. 2006318225

M. E. F. � ASSOCIADOS DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5325; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/22012004.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação M. E. F. � Associados de
Investimento, S. A., com sede na Quinta de Vila Meã, freguesia de
Povolide, concelho de Viseu.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda, investimento
imobiliário, administração, exploração e gestão de móveis e imó-
veis, exploração turística e auditoria turística.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações
no capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis
especiais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de em-
presas e em associação em participação, ainda que o objecto de
uma e outras não apresente nenhuma relação directa ou indirecta
com o seu próprio objecto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 50 000 euros, re-
presentado por 10 000 acções ao portador, com o valor nominal de
5 euros cada.

1 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 1000 e 5000.

2 � Os títulos serão assinados por dois administradores sendo
obrigatória a do seu presidente.

3 � As acções podem ser convertidas em acções nominativas.

ARTIGO 5.º

a) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário eleitos quadrienalmente podendo ser reeleitos.

b) Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação é necessário que esteja presente, pelo menos, 50 % do ca-
pital social, salvo se a lei exigir percentagem superior.

c) Têm direito a voto os accionistas com mais de 1000 acções
d) A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 6.º

a) A sociedade adopta a estrutura orgânica do conselho de admi-
nistração e fiscal único.

b) Os membros do conselho de administração e fiscal único são
designados por eleição em assembleia geral pelo período de quatro
anos.

c) É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-se
em funções até à eleição dos seus sucessores, independentemente do
prazo por que tiverem sido designados.

ARTIGO 7.º

a) A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros eleitos em
assembleia geral, a qual designa ainda o presidente.

b) A sociedade fica vinculada pela vontade expressa de dois admi-
nistradores.

c) Nos actos de mero expediente será suficiente a assinatura de
um só administrador para tal autorizado.

d) Os administradores designados são dispensados de caução.
e) Os administradores devem reunir, pelo menos, uma vez semes-

tralmente.
ARTIGO 8.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal único
e um suplente designados pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação da assembleia geral, os accionistas poderão
efectuar prestações acessórias de capital até ao décuplo do capital
social inicial, reembolsáveis segundo um escalonamento definido pela
administração, os quais vencem ou não uma taxa de juro a fixar pela
administração.

ARTIGO 10.º

Os lucros sociais serão aplicados na constituição da reserva legal,
nos termos que a lei o estabelece, e em outras reservas ou dividen-
dos nas percentagens que livremente forem decididas em assembleia
geral.

ARTIGO 11.º

a) A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-ão pelas dispo-
sições das assembleias gerais, sendo liquidatários os administradores
em exercício;

b) As deliberações das assembleias gerais respeitantes à alteração,
aumento de capital, dissolução, fusão ou liquidação da sociedade só
poderão ser tomadas por maioria de três quartos de capital.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2004. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 2006318217

SÉRGIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4389; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505532921.

N.º 1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/20040114.
Sede: Calçada de Albertina Moreira, Passos de Silgueiros, fregue-

sia de Silgueiros, Viseu.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

27 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda
Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 2006365568
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